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EXTRATO da Ata da 70ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Ouro Preto, realizada em 13 de NOVEMBRO de 2020. 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, realizou-se por videoconferência 
(Google Meet) a 70ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da UFOP, presidida 
pelo Prof. Dr. Marcelo Santos de Abreu, Coordenador do PPGHIS e Presidente do Colegiado, com a 
participação dos seguintes membros: Cláudia Maria das Graças Chaves (Vice-Coordenadora), Anny 
Jackeline Torres da Silveira (representante da Linha 1), Bruno Tadeu Salles (representante da Linha 2); 
Luciano Magela Roza (representante da Linha 3), André Luís dos Santos Lana (Secretário do PPGHIS e 
representante TAE) e da representante discente Ana Paula Santana. Constatado o quórum, o Senhor 
presidente deu início à reunião. Após os procedimentos de praxe de Comunicações e Expediente, 
deliberaram, entre outros, sobre o seguinte assunto: (...) 
 
III - OUTROS ASSUNTOS: Homologação do resultado do processo seletivo para ingressantes em 2021 e 
ampliação do número de vagas. Os presentes aproveitaram o momento para fazerem uma avalição sobre 
o processo seletivo. [...]. Logo após, foi APROVADO e HOMOLOGADO o resultado final divulgado pela 
comissão/banca examinadora. Sobre a ampliação das vagas, os representantes de cada Linha de Pesquisa 
manifestaram-se favoravelmente, com a aprovação de todos os classificados, cuja convocação para a 
matrícula será feita oportunamente pela Coordenação. Em votação, a ampliação foi aprovada. 
 
(...) Por ser verdade, assino e dou fé em razão do disposto no art. 116, V, b da Lei Federal nº. 8.112/1990. 
Mariana, 17 de novembro de 2020. 
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