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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, 1 

REALIZADA EM 11/09/2020. Às catorze horas e trinta minutos, de forma on- line, reuniu-se o 2 

Colegiado do Departamento de História sob a presidência da professora Eloisa Pereira Barroso, 3 

secretariada pelo vice chefe do HIS, professor Luiz César de Sá, com a presença dos seguintes 4 

docentes: Albene Miriam Menezes Klemi, Ana Flavia Magalhães Pinto, Anderson Ribeiro Oliva, 5 

André Cabral Honor, André Gustavo de Melo Araujo, André Pereira Leme Lopes, Arthur Alfaix Assis, 6 

Bruno Leal Pastor de Carvalho, Camila da Silva Condilo, Claudia Costa Brochado, Cristiane de Assis 7 

Portela, Daniel Gomes de Carvalho, Estevam Costa Thompson, Ione de Fátima Oliveira, Jonas 8 

Wilson Pegoraro, José Inaldo Chaves Júnior, Kelerson Semerene Costa, Léa Maria Carrer Iamashita, 9 

Leandro Costa Rust, Luiz Paulo Ferreira Noguerol, Marcelo Balaban, Marcos Aurélio de Paula 10 

Pereira, Maria Filomena Pinto da Costa Coelho, Mateus Gamba Torres, Susane Rodrigues de 11 

Oliveira, Teresa Cristina de Novaes Marques, Tiago Luís Gil, Virgílio Caixeta Arraes e Wolfgang 12 

Döpcke. Ausências não Justificadas: Daniel Barbosa Andrade de Faria, Edlene Oliveira Silva, 13 

Francisco Monteoliva Doratioto e Vicente Dobroruka. Ausências justificadas: Carlos Eduardo Vidigal 14 

e Maria Eurydice de Barros Ribeiro. Férias. Neuma Brilhante Rodrigues. Cedido: José Otávio 15 

Nogueira Guimarães. Representação Estudantil: Gabriela Malesuik e Gustavo Neumann. 1) 16 

INFORMES: 1.1) A professora Eloísa Barroso observou que o corpo docente deve se atentar para 17 

não acessar processos SEI que não lhes digam respeito, uma vez que essa ação pode impedir a 18 

visualização de processos e seu correto tratamento administrativo pela secretaria e gestores. O 19 

professor Jonas Pegoraro e o professor Mateus Gamba lembraram ao colegiado que uma nova 20 

gestão da ANPUH-DF será em breve empossada. Além disso, está prevista a realização de encontro 21 

regional para o mês de dezembro. Por fim, agradeceram à comissão eleitoral pela condução do 22 

processo e, em particular, a professora Ione Oliveira, que a presidiu. A professora Maria Filomena 23 

Coelho relatou brevemente a conclusão bem-sucedida do processo seletivo de mestrado e 24 

doutorado, cujo resultado será homologado em Colegiado do PPGHIS. A professora Albene Klemi 25 

convocou interessados a participar de atividade da ADUNB em nome da democracia no âmbito do 26 

processo de escolha de nova gestão para a reitoria da Universidade de Brasília. O professor Jonas 27 

Pegoraro alertou para a necessidade de observar a crescente evasão discente no curso, pedindo 28 

aos e às colegas que entrem em contato com estudantes que ainda não tenham comparecido às 29 

aulas. 2) PROPOSTA DE INCLUSÃO DE PONTOS DE PAUTA. A professora Eloísa Barroso solicitou 30 

inclusão dos seguintes pontos de pauta: indicação da professora Cristine Portela para comissão 31 

PIBID; apreciação do pedido de afastamento para estágio pós-doutoral da professora Teresa 32 

Novaes Marques. Ambos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 3) HOMOLOGAÇÃO DA 33 

ATA DO 2º COLEGIADO EXTRAORDINÁRIO DE 14 DE JULHO DE 2020. A ata foi aprovada com uma 34 

abstenção, do professor Marcelo Balaban. 4) RELATÓRIOS FINAIS DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. 4.1) 35 

Professor Marcos Aurélio de Paula Pereira. O relatório final foi aprovado por unanimidade. 4.2) 36 

Professor Arthur Alfaix Assis. O relatório final foi aprovado por unanimidade. 4.3) Professora Edlene 37 

Oliveira Silva. O relatório final foi aprovado por unanimidade. 4.4) Professora Maria Eurydice de 38 

Barros Ribeiro. O relatório final não foi entregue pela professora, o que impediu a criação de 39 

comissão que o apreciasse neste colegiado. 4.5) Professor José Luiz de Andrade Franco. O relatório 40 

final foi aprovado por unanimidade. 5) RELATÓRIO FINAL DE AFASTAMENTO PARA ESTÁGIO PÓS-41 

DOUTORAL. 5.1) Professor Anderson Ribeiro Oliva. O relatório final foi aprovado por unanimidade. 42 

6) PEDIDOS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. 6.1) Senhor Eugênio Teixeira Rabelo. Antes de dar 43 

sequência à análise, a professora Eloísa Barroso esclareceu que o pedido havia sido encaminhado 44 

ad referendum de modo a não extrapolar os prazos regimentais. O relatório da comissão foi 45 

aprovado por unanimidade. 6.2) Senhora Raffaela Zanotto Casagrande. Antes de dar sequência à 46 

análise, a professora Eloísa Barroso esclareceu que o pedido havia sido encaminhado ad 47 

referendum de modo a não extrapolar os prazos regimentais. O relatório da comissão foi aprovado 48 

por unanimidade. 7) PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOCENTE. 7.1) Professor Daniel Afonso da Silva, 49 

Universidade Federal de Roraima. A professora Eloísa Barroso passou a palavra aos representantes 50 
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das comissões do HIS e do PPGHIS, que procederam à leitura de seus respectivos pareceres 51 

(documentos 5687293 e 5690463 do processo SEI nº 23106.075725/2020-21), cujo teor, de caráter 52 

exclusivamente consultivo, manifesta se as pré-condições listadas no documento “Proposta de 53 

critérios para decisões sobre movimentação de pessoal docente para o HIS” foram atendidas, 54 

fornecendo subsídios à deliberação colegiada da matéria. A primeira comissão, de que participaram 55 

os docentes Kelerson Semerene Costa (presidente), Albene Miriam Menezes Klemi e Luiz Paulo 56 

Ferreira Noguerol, apreciou a “Carta de Intenção”, o “Currículo Lattes” e o “Memorial” constantes do 57 

processo. Concluiu que o requerimento está de saída prejudicado pela inexistência de código de 58 

vaga para redistribuição. Ademais, observou, quanto ao mérito, a considerável produção docente 59 

do solicitante, opinando que o pleito poderia ser acolhido a depender das prioridades de admissão 60 

do HIS, do posicionamento das áreas departamentais e do interesse colegiado pela realização de 61 

concurso público. O segundo parecer, elaborado por comissão que contou com os docentes Arthur 62 

Alfaix Assis (presidente), Maria Filomena Pinto da Costa Coelho e André Gustavo de Melo Araújo, 63 

concentrou-se mais especificamente na análise da compatibilidade entre a produção intelectual do 64 

requerente e os critérios de produtividade em vigor nos processos de credenciamento do 65 

PPGHIS/UnB. A avaliação indicou que a pontuação seria insuficiente para ingresso no referido 66 

Programa de Pós-Graduação. Assim, a comissão recomendou que o Colegiado do HIS se 67 

manifestasse desfavoravelmente ao pedido de redistribuição. Ato contínuo, a professora Eloísa deu 68 

início ao debate, a que se seguiram intervenções que apontaram equívoco no parecer do HIS, ao 69 

considerar resenhas como artigos acadêmicos no exame da produção do requerente, o que se deu 70 

em função da forma como os textos foram inseridos no currículo lattes. Essa avaliação foi acolhida 71 

pela comissão. Várias falas destacaram, ainda, a importância de priorizar o ingresso de docentes 72 

por concurso público, reservando a possibilidade de redistribuição a candidaturas que preencham, 73 

no mínimo, todos os requisitos da Diretriz de Movimentação, o que não se verifica no caso em 74 

pauta. Inexistindo qualquer manifestação favorável ao pleito, a professora Eloísa Barroso concluiu a 75 

discussão e encaminhou a votação do pedido de redistribuição do docente Daniel Afonso da Silva, 76 

que foi rejeitado por unanimidade. A seguir, encaminhou a apreciação do parecer do HIS, de que 77 

resultaram os seguintes destaques, aprovados com uma abstenção, do professor Estevam Costa 78 

Thompson: o Colegiado manifesta seu desacordo no que diz respeito às considerações 79 

apresentadas nos itens quinze e dezesseis do documento 5687293, ressaltando haver inconsistência 80 

na análise da produção do requerente, e contesta, em particular, a consideração de que, se vaga 81 

houvesse, o pedido de redistribuição poderia ser acolhido, como se lê no item dezesseis do 82 

documento supracitado. Por fim, a professora Eloísa Barroso encaminhou a apreciação do parecer 83 

da comissão instituída pelo PPGHIS, que foi aprovado, na íntegra, por unanimidade. 8) PEDIDOS DE 84 

REINTEGRAÇÃO. 8.1) Erika Beatriz Barros da Silva. 8.2) Kairo Hamã Freitas Campos. 8.3) Sabrina 85 

Suelen Escorcio de Freitas. Os pedidos foram aprovados em bloco, por unanimidade. 9) 86 

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL. 9.1) Professora Teresa Cristina 87 

Novaes Marques. A professora Ione Oliveira introduziu o parecer da comissão lembrando que o 88 

pedido está sendo reapresentado a este colegiado com o objetivo de corrigir erro processual, o 89 

que acarretou mudança nas datas de realização do estágio. Iniciado o debate, o professor André 90 

Araújo sugeriu modificar a data de fim do estágio pós-doutoral, reduzindo-o em um dia, de modo 91 

a não extrapolar o prazo legal de 12 meses. O Colegiado aprovou a modificação do parecer e o 92 

pedido de afastamento por unanimidade. 11) INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE JUNTO AO PIBID. A 93 

candidatura da professora Cristiane Assis Portela foi aprovada por unanimidade. Nada mais 94 

havendo a tratar, a professora Eloísa Barroso encerrou os trabalhos às dezesseis horas e trinta e seis 95 

minutos, agradecendo a participação dos presentes. A presente ata foi lavrada por mim, prof. Luiz 96 

César de Sá, e será assinada pela chefe do HIS após aprovação colegiada. 97 


