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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, 1 

REALIZADA EM 29/05/2015. Às catorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de 2015, 2 

reuniu-se o Colegiado do Departamento de História sob a presidência da professora Ione Oliveira, 3 

secretariado pela servidora Leila Célia Costa Santos, com a presença dos seguintes professores: 4 

Albene Miriam Menezes Klemi, André Cabral Honor, André Gustavo de Melo Araújo, Antônio 5 

José Barbosa, Arthur Oliveira Alfaix Assis, Cláudia Costa Brochado, Daniel Barbosa Andrade de 6 

Faria, Diva do Couto Gontijo Muniz, Eloisa Pereira Barroso, Eleonora Zicari Costa de Brito, 7 

Henrique Modanez de Sant’Anna, Jaime de Almeida, Kelerson Semerene Costa, Léa Maria Carrer 8 

Iamashita, Luiz Paulo Ferreira Nogueról, Marcos Aurélio de Paula Pereira, Maria Filomena Pinto 9 

da Costa Coelho, Mateus Gamba Torres, Neuma Brilhante Rodrigues, Selma Alves Pantoja, Susane 10 

Rodrigues de Oliveira, Teresa Cristina de Novaes Marques, Tiago Luís Gil, Thiago Tremonte de 11 

Lemos e Virgílio Caixeta Arraes. Ausências Justificadas: Estevão Chaves de Rezende Martins, 12 

Francisco Fernando Monteoliva Doratioto, Itamar Freitas de Oliveira, Maria Eurydice de Barros 13 

Ribeiro, Tereza Cristina Kirschner, Vicente Dobroruka e Wolfgang Döpcke. Ausências não 14 

Justificadas: André Pereira Leme Lopes, Celso Silva Fonseca, Márcia de Melo Martins Kuyumjian. 15 

Licenças Diversas: Anderson Ribeiro Oliva, Carlos Eduardo Vidigal, Edlene Oliveira Silva, 16 

Estevam Costa Thompson, José Luiz de Andrade Franco e Marcelo Balaban. Cedido: José Otávio 17 

Nogueira Guimarães. Representação Estudantil: Ausente. 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA: 2ª 18 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DO DIA 29/05/2015. Homologada com duas abstenções. 2) 19 

APROVAÇÃO DA LISTA DE OFERTA DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. 2.1) Lista 20 

de oferta da Pós-Graduação em História: A professora Ione passou a palavra ao professor Arthur. 21 

Após alguns esclarecimentos a lista de oferta do PPGHIS foi aprovada por unanimidade. 2.2) Lista 22 

de oferta da graduação: A professora Ione passou a palavra ao professor Tiago. Após alguns 23 

esclarecimentos, a lista de oferta foi aprovada por unanimidade. 2.2) A professora Ione solicitou ao 24 

Colegiado a inclusão de três itens de pauta. Aprovado por unanimidade as inclusões. 3) PEDIDOS 25 

DE AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO: 3.1) Professora Selma Alves Pantoja: A 26 

professora Diva Muniz fez a leitura do parecer favorável da comissão. A professora Ione informou 27 

que a professora substituta Natália do Carmo Louzada (substituta na vaga do professor Estevam 28 

Costa Thompson) solicitou rescisão de contrato, em razão de sua nomeação, em caráter efetivo, no 29 

Quando de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – campus Ceres. 30 

A professora Natália ministrava duas disciplinas: Introdução ao Estudo da História, turma H e 31 

História da África, turma B. Comunicou também que já foi solicitada uma nova seleção para 32 

professor substituto em História da África, uma vez que a aprovação da licença da professora Selma 33 

acarretará uma carência de professores para a disciplina História da África. A professora Neuma 34 

Brilhante informou que o professor Wolfgang também é da área de África e se houver 35 
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impossibilidade de não conseguir abertura de seleção simplificada para professor substituto 36 

poderemos conversar com o professor Wolfgang para assumir a turma. A professora Teresa 37 

Marques sugeriu retirar este ponto de pauta. A professora Albene sugeriu aprovar o pedido de 38 

afastamento condicionado a resolver a lacuna da oferta. Foram apresentadas três propostas: 1ª 39 

proposta: aprovar o pedido de afastamento condicionado a solucionar a lacuna da lista de oferta – 40 

17 (dezessete) votos. 2ª proposta: Retirar da pauta – 1 voto; 3ª proposta: Aprovar o pedido como 41 

está – nenhum voto. Abstenções: 2. Aprovada a 1ª proposta. 3.2) Professora Maria Filomena Pinto 42 

da Costa Coelho: A professora Cláudia Brochado fez a leitura do parecer favorável da comissão. A 43 

professora Ione esclareceu que no primeiro semestre de 2014, o colegiado aprovou o pedido de 44 

afastamento para pós-doutorado da professora Filomena por dois semestres, mas devido a problema 45 

de saúde na família ela decidiu: após fez jus de um semestre (2º/2014), pedir a suspensão da licença 46 

para o primeiro de 2015 e solicitar novamente para o segundo semestre de 2015. Aprovado com 1 47 

abstenção. 3.3) Professora Eleonora Zicari Costa de Brito: O professor Jaime Almeida fez a leitura 48 

do parecer favorável da comissão. A professora Ione informou que uma turma da disciplina de 49 

Introdução ao Estudo da História está pendente e vai solicitar abertura de seleção simplificada para 50 

professor substituto. O professor Daniel informou que se for necessário ele poderá assumir a turma 51 

juntamente com um monitor. O professor André Honor também se ofereceu a assumir a turma, caso 52 

alguém possa ministrar uma turma de HSPB. O professor Mateus Torres informou que poderá 53 

assumir duas turmas de HSPB. A professora Ione informou ao colegiado que o nome do professor 54 

Mateus Gamba Torres não consta a lista de oferta, porque a Universidade Federal da Fronteira Sul 55 

entrou com recurso contestando a decisão judicial de sua transferência provisória para a UnB. A 56 

professora Ione afirmou que caso seja necessário ela também pode oferecer uma turma de HSPB, ao 57 

invés de uma disciplina optativa. A professora Diva sugeriu aprovar mediante a condição de 58 

preencher as lacunas da lista de oferta do segundo semestre de 2015. Aprovado por unanimidade a 59 

sugestão da professora Diva. 4) PEDIDOS DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. 4.1) Professora 60 

Teresa Cristina de Novaes Marques: A professora Eloisa fez a leitura do parecer favorável da 61 

comissão. Após discussão, a professora Ione informou que no Parecer PJU nº 201/2013, item 5.3 62 

diz o seguinte: “Assim, em observação aos dispositivos legais vigentes constatamos que não existe 63 

amparo legal para o servidor poder usufruir de licença capacitação com a finalidade de organizar e 64 

elaborar livro”. A professora Albene sugeriu disponibilizar este Parecer para todos os professores. 65 

Aprovado por unanimidade a licença da professora Teresa Marques. 4.2) Professor Kelerson 66 

Semerene Costa: A professora Eloisa fez a leitura do parecer favorável da comissão. Aprovado por 67 

unanimidade. 4.3) Professora Neuma Brilhante Rodrigues. O professor Tiago Gil fez a leitura do 68 

parecer favorável da comissão. Aprovado por unanimidade. 5) DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA 69 

O CURSO DE HISTÓRIA E DEMAIS ALTERAÇÕES NO FLUXO. O professor Tiago informou 70 
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que alguns estudantes sugeriram a inclusão de uma disciplina oferecida pelo Instituto do Direito 71 

(“História do Direito”), como disciplina optativa para as opções licenciatura e bacharelado em 72 

História, e “Prática de Pesquisa Historiográfica”, oferecida pelo HIS, como disciplina optativa para 73 

os alunos de bacharelado. O coordenador defendeu a inclusão destas disciplinas no rol das 74 

optativas, considerando oportuna a sugestão dos estudantes. Após discussão, a proposta foi 75 

aprovada por unanimidade. A professora Ione informou que a disciplina História Antiga 1 está no 76 

segundo período do fluxo e que propõe à SAA que a coloque no primeiro período. Propõe também a 77 

correção do nome da disciplina “Prática de Pesquisa Historiográfica” para “Prática de Pesquisa 78 

Histórica”. Aprovado por unanimidade as propostas da professora Ione. 6) PEDIDOS DE 79 

ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PARA O 2º/2015. O professor Tiago informou que foram vinte e três 80 

pedidos e que seu parecer foi pelo deferimento de todos. Aprovado por unanimidade o parecer do 81 

coordenador. 7) RECURSO DA AVALIÇÃO DO CURSO DE BACHARELDO PELO MEC. A 82 

professora Cláudia fez a leitura resumida do parecer, que foi encaminhado no mesmo dia aos órgãos 83 

competentes da UnB, destacando os pontos que apontam erros na avaliação, como por exemplo, a 84 

pontuação recebida pelo corpo docente do HIS e pela atuação do colegiado do curso e periodicidade 85 

de suas reuniões. O professor Barbosa, mesmo concordando com a necessidade do recurso, 86 

observou a necessidade de fazermos uma autocrítica interna com vistas à melhoria do curso. A 87 

professora Cláudia observou a necessidade de avaliarmos internamente nossos projetos pedagógicos 88 

e procedimentos departamentais, inclusive com vistas às futuras avaliações do MEC, corrigindo 89 

possíveis falhas e estabelecendo procedimentos permanentes. Outros professores se posicionaram 90 

favoravelmente quanto à questão. 8) REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE ELENICE MENDES 91 

COSTA SANTOS. A professora Maria Filomena fez a leitura do parecer desfavorável da comissão. 92 

Aprovado por unanimidade. Os processos da Pós-Graduação em História foram adiados para o 93 

próximo colegiado, por falta de quórum. A professora Filomena sugeriu que os professores se 94 

sensibilizassem quanto à necessidade de ficarem até o final das reuniões de colegiado de maneira a 95 

não inviabilizar apreciação total da pauta. 9) INFORMES. A professora Ione informou que os 96 

servidores do Instituto de Ciências Humanas aderiram à greve. Informou também que os 97 

professores que vão participar a ANPUH e ainda não pediram passagens e/ou diárias devem 98 

solicitar e o Departamento encaminhará ao IHD, mas não se sabe se haverá servidor para lançar os 99 

pedidos no sistema. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte e 100 

três minutos. A ata foi lavrada pela servidora Leila Célia Costa Santos e, uma vez aprovada, será 101 

assinada pela Chefia do Departamento de História. 102 


