
 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, REALIZADA EM
27/08/2021. Às catorze horas e trinta minutos, de forma remota, reuniu-se o Colegiado do Departamento
de História sob a presidência do professor José Inaldo Chaves, secretariada pelo professor Luiz César de
Sá, com a presença dos seguintes docentes: Albene Miriam Menezes Klemi, Ana Flavia Magalhães Pinto,
Anderson Ribeiro Oliva, André Pereira Leme Lopes, Arthur Oliveira Alfaix Assis, Camila da Silva Condilo,
Cláudia Costa Brochado, Cris�ane de Assis Portela, Daniel Gomes de Carvalho, Edlene Oliveira Silva,
Estevam Costa Thompson, Francisco Fernando Monteoliva Dora�oto, Ione de Fá�ma Oliveira, Henrique
Modanez de Sant’Anna, Luciana Mendes Gandelman, Maria Filomena Pinto da Costa Coelho, Mateus
Gamba Torres, Jonas Wilson Pegoraro, José Luiz de Andrade Franco, Leandro Duarte Rust, Léa Maria
Carrer Iamashita, Luiz César de Sá Júnior, Luiz Paulo Ferreira Noguerol, Marcelo Balaban, Marcos Aurélio
de Paula Pereira, Marina Thomé Bezzi, Mateus Gamba Torres, Neuma Brilhante Rodrigues, Susane
Rodrigues de Oliveira e Tiago Luís Gil. Ausências não Jus�ficadas: Daniel Barbosa Andrade de Faria,
Kelerson Semerene Costa, Vicente Carlos Dobroruka. Ausências jus�ficadas: André Cabral Honor, Bruno
Leal Pastor de Carvalho, Carlos Eduardo Vidigal, Eloisa Pereira Barroso, Maria Eurydice de Barros Ribeiro,
Virgílio Caixeta Arraes. Afastamento para Pós-Doutorado: André Gustavo de Melo Araújo, Teresa Cris�na
de Novaes Marques. Cedido: José Otávio Nogueira Guimarães. Representação Estudan�l: Cecília Moita
Matos e Marina Luísa Pereira de Arruda. 1) INFORMES: o professor José Inaldo informou a publicação da
aposentadoria do professor Wolfgang Dopcke, ocorrida no úl�mo dia 20 de agosto. No esteio da no�cia,
os membros do Colegiado registraram seus sinceros agradecimentos ao docente por seus anos de
trabalho e dedicação à Universidade de Brasília e, em especial, ao Departamento de História, do qual foi
chefe e vice-chefe e teve papel destacado na reestruturação do quadro de docentes na década de 2000,
quando da implantação do REUNI. Os presentes transmi�ram seus votos de es�ma e de uma excelente e
merecida aposentadoria ao colega. O professor José Inaldo também informou que está aberta a intenção
de registro de preço nº 16/2021 para a futura compra de tablets para os docentes. A secretaria
encaminhou e-mail aos professores prestando maiores esclarecimentos sobre o assunto e solicitando que
eventuais demandas de aquisição do equipamento sejam enviadas até o final do mês de agosto. Na
sequência, também foi informado que está em fase de elaboração o Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional 2022. No âmbito do ICH, a direção dirigiu aos corpos docente e técnico-administra�vo da
unidade um formulário de levantamento de sugestões e necessidades que orientará a produção da
versão final do documento a ser encaminhado à Administração Superior. Da parte da coordenação, o
professor Jonas Pegoraro deu informes sobre a organização e realização do ENADE pelos estudantes do
curso de História. Destacou a importância do referido exame para a avaliação geral do curso. A
coordenação avisou que procedeu o encaminhamento aos representantes de áreas da lista de oferta do
semestre 2021/2, que deve ser respondida com a indicação dos respec�vos docentes. A professora
Neuma Brilhante apontou que está em processo de finalização a segunda fase do Plano de Melhorias dos
cursos do Ins�tuto de Ciências Humanos, documento que deve ser entregue à reitoria em breve. A
docente convidou todos os colegas para contribuírem com a sua elaboração. A professora Neuma
também comentou a criação do Centro de Difusão Cien�fica e Cultural do ICH, do qual devem fazer parte
o selo ICH-BCE, o Observatório das Revistas, o ComunicaICH, além de outras inicia�vas correlatas. Por
fim, o professor Mateus Gamba Torres, coordenador de extensão do ICH, lembrou a todos que no
próximo mês de outubro ocorrerá a Semana Universitária e que as inscrições para os cursos aprovados
acontecerão pelo SIGAA. Para maiores informações, os docentes devem procurar a coordenação de
extensão. 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO DIA 16/7/2021. Homologada por
unanimidade. 3) HOMOLOGAÇÃO RESIDUAL DE PLANOS DE ENSINO (SEMESTRE 2021/1). Foram
apresentados os planos de ensino dos seguintes docentes: Arthur Alfaix Assis, André Cabral Honor,
Albene Miriam Menezes Klemi, Anderson Ribeiro Oliva, Ana Flávia Magalhães Pinto, Bruno Leal Pastor de
Carvalho, Cláudia Costa Brochado, Daniel Barbosa Andrade de Faria, Daniel Gomes de Carvalho, Edlene
Oliveira Silva, Susane Rodrigues de Oliveira, Ione de Fá�ma Oliveira, Camila da Silva Condilo, Henrique
Modanez de Sant'Anna, Luiz Paulo Ferreira Nogueról, Léa Maria Carrer Iamashita, Luiz César de Sá,
Leandro Duarte Rust, Cris�ane de Assis Portela, Estevam Costa Thompson, José Inaldo Chaves, José Luiz
de Andrade Franco, José Otávio Nogueira Guimarães, Luciana Mendes Gandelman, Maria Filomena Pinto



da Costa Coelho, Marcelo Balaban, Neuma Brilhante Rodrigues, Tiago Luís Gil, Carlos Eduardo Vidigal,
Marina Thomé Bezzi, Kelerson Semerene Costa, Sérgio Campos Gonçalves, Sergio Ricardo Cou�nho dos
Santos, Virgílio Caixeta Arraes, Mateus Gamba Torres. Homologados por unanimidade. 4) FLEXIBILIZAÇÃO
DOS ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS (PROCESSO SEI 23106.074078/2021-11). Após apresentação do
processo pela coordenação, especialmente do inteiro teor do Memorando-Circular nº 351/2018/DEG, o
Colegiado aprovou, por unanimidade, a flexibilização dos estágios não-obrigatórios no âmbito dos cursos
de Licenciatura e Bacharelado em História, atendendo o previsto na lei nº 11.788/08. Ademais, foi
aprovada, também por unanimidade, a inclusão no Regulamento de Estágio do HIS, que cons�tui parte
integrante dos Projetos Pedagógicos da Licenciatura e do Bacharelado em História, do seguinte enxerto:
“O aluno do Curso de Graduação em História (Licenciatura/Bacharelado) poderá, excepcionalmente,
cumprir jornada de estágio superior a 30 horas semanas, resguardados os limites e requisitos legalmente
estabelecidos, desde que o plano de a�vidades seja previamente aprovado”. 5) PEDIDO DE MUDANÇA
DE ÁREA: PROFESSOR DANIEL GOMES DE CARVALHO. O professor José Inaldo relatou o recebimento do
pedido formal do professor Daniel Gomes de Carvalho, endereçado à chefia do HIS, para mudança de
área. O docente pleiteia deixar a área de Teoria e Metodologia da História e ingressar, transcorrida a
aposentadoria do professor Wolfgang Dopcke, na área de História Contemporânea. Como de práxis, a
chefia requisitou pareceres das duas áreas envolvidas na movimentação interna. Primeiramente, em
nome da área de Teoria e Metodologia da História, o professor Arthur Assis leu parecer no qual a área
manifestou-se favorável ao pedido feito pelo professor Daniel Carvalho, desde que a mudança ensejasse
abertura de vaga de concurso para a área de Teoria e Metodologia da História. Por sua vez, em nome da
área de História Contemporânea, o professor Mateus Gamba Torres leu parecer no qual ficou
reconhecida a relevância dos estudos do professor Daniel Carvalho no campo da História Contemporânea
e aprovada a sua vinda, com encaminhamento da vaga aberta para a área de Teoria e Metodologia da
História. Na sequência, o professor José Inaldo pôs em votação o pedido do professor Daniel Gomes de
Carvalho, tendo em vista a posição favorável das duas áreas envolvidas. Aprovada, por unanimidade, a
migração do professor Daniel Gomes de Carvalho para a área de História Contemporânea, com
encaminhamento da vaga aberta para a área de Teoria e Metodologia da História. 6) INSTALAÇÃO DA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA ÁREA DE TEORIA E
METODOLOGIA DA HISTÓRIA E AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DE SEUS TRABALHOS. A chefia indicou os
professores Arthur Assis, Luiz César de Sá e André Leme Lopes para, sob a presidência do primeiro,
integrarem a comissão organizadora do próximo concurso de provas e �tulos do HIS, na área de Teoria e
Metodologia da História. Aprovada por unanimidade. O Colegiado também autorizou que a comissão
organizadora iniciasse seus trabalhos. 7) INDICAÇÃO DE NOMES PARA A BANCA EXAMINADORA DO
CONCURSO DE TEORIA E METODOLOGIA DA HISTÓRIA. Após sugestão da comissão organizadora do
futuro certame, foram indicados os seguintes nomes para, obedecida a ordem exposta nesta ata,
comporem a banca examinadora, que deverá ser aprovada pelo Conselho do ICH após verificação de
eventuais impedimentos e indisponibilidades: membros internos – Arthur Alfaix Assis, Luiz César de Sá,
André Pereira Leme Lopes; membros externos – 01. Andrea Daher (UFRJ); 02. Marlon Salomon (UFG); 03.
Sérgio da Mata (UFOP); 04. Cássio Fernandes (UNIFESP); 05. Gisele Venâncio (UFF); 06. Mateus Pereira
(UFOP); 07. Flávia Varella (UFSC); 08. Francine Iegelski (UFF); 09. Valdei Araújo (UFOP). O Colegiado do
HIS indicou ainda os seguintes nomes, pela ordem: 10. Henrique Gusmão (UFRJ); 11. Luíza Laranjeira
(UFRJ); 12. Rafael Benthien (UFPR); 13. Temístocles Cezar (UFRGS); 14. Estevão de Rezende Mar�ns (UnB
– Emérito). Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. 8) DUPLAS DIPLOMAÇÕES E TRABALHO
DE CONCLUSÃO DE CURSO (PROCESSOS SEI 23106.078687/2021-49; 23106.078254/2021-93 E
23106.078334/2021-49). O coordenador de curso, professor Jonas Pegoraro, informou ao Colegiado que
foi deferido pelo DEG/DTG o pedido de dispensa do componente curricular HIS0033 (Projeto de Trabalho
de Conclusão de Curso) aos discentes que pedirão a dupla diplomação e que tenham a primeira
habilitação (bacharelado ou licenciatura) inserida em matriz curricular anterior aos PPC's de 2019,
conforme aprovado por este Colegiado em sua 4ª reunião ordinária (16/7/2021) (Processo SEI
23106.078687/2021-49). No mesmo movimento, também foram deferidos os pedidos de equivalência
unidirecional constantes nos processos 23106.078254/2021-93 e 23106.078.334/2021-49, referentes aos
componentes curriculares HIS0034 (Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso), que se tornou
equivalente a HIS0003 (Trabalho de Conclusão de Curso 1), e HIS0035 (Escrita de Trabalho de Conclusão
de Curso), que passou a ser equivalente a HIS0010 (Trabalho de Conclusão de Curso 2). Como decidido
em reunião ordinária anterior, a dispensa e as equivalências serão solicitadas à SAA exclusivamente para



casos de discentes que pedirão a dupla diplomação e que tenham a primeira habilitação (bacharelado ou
licenciatura) inserida em matriz curricular anterior aos PPC's de 2019. Portanto, ingressantes cuja
primeira habilitação já esteja inserida na matriz curricular mais recente não serão abrangidos, devendo,
portanto, cumprir todos os créditos previstos nos Projetos Pedagógicos de 2019. Após delongada
discussão, colocou-se em votação a aplicação integral ou parcial, a ser dada pela coordenação de curso,
dos deferimentos de dispensa e equivalências para discentes de dupla diplomação nos cursos de
bacharelado e licenciatura em História, nos termos dos despachos da Diretoria Técnica de Graduação e
nos limites já estabelecidos pelo Colegiado do HIS. Aprovada a aplicação integral com quinze votos
favoráveis, quatro contrários e uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o professor José Inaldo
Chaves encerrou os trabalhos às dezoito horas, agradecendo a par�cipação dos todos e todas. A presente
ata foi lavrada por mim, professor Luiz César de Sá, e será assinada pelo chefe do HIS após aprovação
colegiada.

Documento assinado eletronicamente por Jose Inaldo Chaves Junior, Chefe do Departamento de
História - HIS do Ins�tuto de Ciências Humanas, em 17/11/2021, às 09:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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