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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2021. 1 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 2 

minutos, considerando medidas de enfrentamento à pandemia, foi realizada de maneira remota, 3 

pelo Google Meet, reuniram-se os membros do Programa de Pós-Graduação em História, 4 

Mestrado Profissional, atendendo convocação feita pelo Coordenador do Programa, Prof. Dr. 5 

Paulo Cesar Inácio, designado para o cargo conforme portaria 1712/2019, emitida pela Reitoria 6 

da Universidade Federal de Goiás. A convocação para a reunião ordinária observou o que 7 

disciplina o artigo 8º, item I do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em História – 8 

Mestrado profissional. Estavam presentes os (as) o secretário: Alex de Souza Oliveira, 9 

professores(as): Paulo Cesar Inácio, Márcia Pereira dos Santos, Ismar da Silva Costa, Getúlio 10 

Nascentes da Cunha, Eliane Martins de Freitas, Luzia Márcia Resende Silva, Luiz Carlos do 11 

Carmo, José Luís Solazzi, Radamés Vieira Nunes, Rogério Bianchi de Araújo e Lilian Marta 12 

Grisolio. Ausência justificada: Cláudio Lopes Maia justificou, pois teve atribuições como vice-13 

reitor pró-tempore. Foi apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes, Prof. Paulo César inicia a 14 

fala informando que na última reunião do colegiado havia proposto dois momentos para o 15 

planejamento, um momento para as linhas 1 e 2 e outro para o colegiado. Ele ponderou e achou 16 

melhor não fazer, não porque as tarefas seriam necessárias, mas pelo motivo que teremos outra 17 

reunião dia 5 de abril e finaliza o seu mandato de quatro anos, e a professora Lilian Marta Grisolio 18 

assumirá a coordenação, por este motivo não seria adequado amarrar o programa com uma série 19 

de atividades rígidas e fixas e depois que a outra coordenação assumir e ficar submetido a isso. É 20 

interessante  a coordenação quando ela entra, de maneira legítima, ela coloca as questões do jeito 21 

que ela achar adequado, que ela renove o diálogo, pode ser que as atribuições que ela precisa 22 

fazer, em outros caminhos, com outras estratégias e dar certo. Professor Paulo continuou com a 23 

fala, e disse que telefonou para a chefia da Unidade e dizendo que poderia ocupar outro espaço 24 

no calendário, que tinha olhado melhor, já tinha passado uma série de coisas para as linhas, 25 

podemos fazer o planejamento que deliberem as questões mais urgentes, que a gente encaminhe 26 

até abril. E depois a outra coordenação assuma e perceba os desafios que todos nós temos e terá 27 

toda liberdade de propor o que ela pensa. Nosso planejamento têm 7 pontos, informes, sucupira, 28 

disciplinas e pensar nos responsáveis que ministrarão neste primeiro semestre de 2021, 29 

certificados de suficiência de língua estrangeira, deliberação geral do processo seletivo 30 

n°01/2021, se ele será disparado no 1° ou 2° semestre, reuniões ordinárias do programa, 7° ponto 31 
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de pauta, outros, prazos de defesa, análise e aprovação ou não de prorrogação de caráter 32 

excepcional do prazo de 3 meses dos  discentes, Alessandra Cândida da Silva, Nathália Rydam 33 

Pereira Silveira, Luciana de Morais Trombeta, Renilson Carlos Carneiro e  Erick Marcus dos Reis 34 

e Silva. Professor Ismar pediu a fala para déssemos boas vindas ao professor Radamés Vieira 35 

Nunes. Professor Paulo continuou a fala dizendo boas vindas ao professor Radamés, que votamos 36 

sua entrada no programa, que ele tinha feito a solicitação, e com satisfação em nome do colegiado, 37 

foi uma grande conquista para o programa e tem o perfil adequado a proposta do programa. 38 

Próximo informe, o professor Paulo esclarece que foi cadastrar o projeto de pesquisa no sistema, 39 

pediu ajuda, e na lista que aparece os nomes dos programas das Unidades e do nosso programa, 40 

está complicado, porque aparece Mestrado Profissional em Ensino de História de Goiânia, ligado 41 

ao Prof história, aparece dois nomes iguais dos mestrados de história, de forma aleatória, joga 42 

primeiro e aparece o nosso com 3 linhas de pesquisa que está lá e o outro de Goiânia. Ele foi 43 

alertado, por isso e em conversa com a Professora Grenissa, ela demonstrou preocupação com 44 

isso e disse que nossos projetos estão vinculados ao programa. Seguindo a orientação, o professor 45 

Paulo encaminhou para a Professora Lilian da Pesquisa, uma solicitação para ela fazer este 46 

encaminhamento e devolveu para a gente. Nós fomos informados que a coordenação e a secretaria 47 

devem entrar no SIGAA, fazer alteração, jogar as linhas. Professora Eliane disse que na lista 48 

aparece o número que vem no sucupira, que o número que a Capes atribui a cada programa, que 49 

o nosso, o final é 08, de Goiânia é 06 ou 00, não é aleatório, só ficar atendo a isso. Professor Paulo 50 

questiona que nome do programa distingue nossa identidade de Mestrado Profissional em 51 

História. Professora Márcia esclarece que quando foi criado o Mestrado, o nome é Mestrado em 52 

História em nível profissional, temos que olhar isso e talvez teríamos que consultar a CAPES. 53 

Professor Paulo disse que não é necessário, pois o curso é reconhecido, mas poderíamos consultar. 54 

Professor Paulo esclarece que é preciso ficar visível que somos do Mestrado Profissional em 55 

História. Professora Eliane pediu para retificar que os números dos programas aparecem no 56 

CNPQ e não no SIGAA. Outro informe, o professor Paulo esclarece que saiu o Edital da bolsa da 57 

FAPEG, sobre a reunião que tivemos com o presidente da FAPEG, que ele disse que a FAPEG é 58 

um dos índices de desenvolvimento regional, a bolsa não seria direito natural de cada programa, 59 

no caso de Catalão, ele estava postando nas áreas que fariam parcerias com a mineradoras, 60 

desenvolver equipamentos. O edital saiu com uma série de problemas, tivemos época com quatro 61 

bolsas, depois duas e agora somente uma em nosso programa. Se antes o discente tinha uma 62 
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relação de prestar contas com a FAPEG e a coordenação assinava. E agora o orientador terá 63 

protagonismo, muito maior. E terá ainda amara nas bolsas nos prazos dos acadêmicos, 24 meses 64 

para o mestrado e 48 meses para o doutorado. Professor Paulo esclarece que viu que no edital não 65 

tinha nenhuma bolsa para o nosso programa, fez a solicitação de esclarecimento para a professora 66 

Grenissa e o professor Júlio. A professora Grenissa, disse, para não se preocupar, que ela tinha 67 

conversado com o presidente da FAPEG e eles assumiram o compromisso da retificação do edital, 68 

e garantir uma vaga para o programa. Em relação a entrada, será escalonada até julho, vão poder 69 

entrar posteriormente, o outro edital vai prever isso. Em relação para estabelecer os prazos, eles 70 

prestam contas para o Estado, tem esta rigidez, que não resolve em nada. O aluno após 24 meses 71 

para de receber as bolsas e temos que mandar ofício informando que o aluno está vinculado ao 72 

programa, que tem 30 ou mais meses para fazer a defesa. Em seguida passa-se ao ponto 2:  73 

Elaboração do Relatório Sucupira – Fechamento do Quadriênio; Professor Paulo esclarece que 74 

nosso relatório, para variar, está um imenso clima de incerteza, partes das fichas estão sendo 75 

elaboradas, vamos ter dia 08 a 22 de fevereiro para enviar o relatório sucupira para a PROPESQ. 76 

Ela devolve dia 22 de fevereiro até 08 de março, ficam poucos dias para alteração, segundo o que 77 

eles sugeriram, e temos até 23 de março para o envio final. É este prazo que temos até agora. 78 

Outros programas estão fazendo movimentos para prorrogação dos prazos, eles estão sendo 79 

impactados neste processo, seria complicado. A ficha ficou resumida e ela tem o espaço para 80 

colocar os impactos da COVID-19 no programa. Ela tem o espaço, que temos condições de fazer 81 

um excelente relatório. No espaço da internacionalização ou inserção regional, impactos 82 

regionais, que se desenha para os mestrados profissionais, que é muito interessante, que tem muito 83 

haver com o trabalho que realizamos, os laboratórios, dentro de arquivo, esta questão do arquivo 84 

físico conta muito. Professor Paulo solicita parcerias com os colegas para avançar na parte escrita, 85 

o olhar da contribuição dos outros. Socializando a ficha, que a gente possa contar com vocês, este 86 

olhar conjunto de ir fazendo, permite muito. O secretário ficará na inserção dos dados. Estou 87 

adiantando a escrita e vou encaminhar e gostaria da ajuda de todos. Um desafio é que não 88 

reescrevemos os textos das disciplinas, é uma questão que podemos colocar em andamento, foi 89 

um prejuízo grande. A Cristiane Bereta dizia isso, tem expectativa depois de quatro anos, o 90 

programa se reescreve. Em relação à plataforma sucupira são estes prazos. Professor Ismar, 91 

perguntou se os textos das linhas, não é possível pensarmos até a data dos dias 08 a 22 de 92 

fevereiro, ainda teríamos mais uma semana de janeiro. Professor Paulo disse que é possível, mas 93 
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precisávamos verificar com outros professores nesta questão, a coordenação poderá ajudar, mas 94 

ela está envolvida no sucupira .Outro Informe, professor Solazzi informa a situação editorial, ele 95 

disse que conversou com editor geral, para verificar com ele no objetivo de formar um calendário 96 

para recebermos os livros editados do Edital n°01/2020, para que possamos encaminhar as autoras 97 

e autores, para que eles possam dar ciência, logo iniciaremos e depois desta avaliação da capa e 98 

miolo para edição final. Estamos recebendo as coletâneas, os livros coletivos que foram aprovados 99 

no Edital n°02/2020, estamos encaminhando para a editora, o calendário geral da publicação, dos 100 

10 primeiros volumes do Edital n°01/2020, na semana que vem, vou mandar para os autores e 101 

autoras este calendário. Professora Eliane ressaltou o que o professor Ismar havia falado, sobre 102 

os textos das disciplinas se será discutido nesta reunião, como foi discutido na reunião anterior 103 

ou poderia estipular os prazos. Professor Paulo falou se há disponibilidade de todos e todas do 104 

grupo, seria excelente, e a gente poderia delegar para as linhas, para os coordenadores, o professor 105 

Ismar, da linha 1 e a professora Lilian, da linha 2. Podemos estabelecer o calendário e designar 106 

para as linhas. Mudar os textos, mudar as disciplinas e a última avalição quadrienal, as nossas 107 

bibliografias. Faz todo sentido ter isso.  Professor Ismar esclarece que a professora Márcia 108 

assumiu a coordenação da linha 1 no lugar do professor Rogério. Professora Lilian sugere fechar 109 

a data neste momento, por causa dos prazos que é enxuto, prazo limite do dia 15 ao dia 20 no 110 

máximo, fica muito em cima, porque dia 22 é o último dia. Trabalhar até dia 15, e verificar no 111 

calendário já, tanto na linha 1 e 2, todos estão aqui, aproveitar esta decisão, ter o encontro de 112 

linhas, já fecharmos uma data em comum e firmar o compromisso, pois o prazo está muito enxuto 113 

para deixar para depois. Professor Paulo esclarece que temos que enviar dia 22 de fevereiro, se 114 

todos concordarem, que tenham primeira proposta, em duas semanas vocês avaliam até 09 de 115 

fevereiro, pelas comissões que seriam das duas linhas, além dos textos das duas linhas, temos que 116 

fazer o texto sobre o eixo do programa, porque a ficha que pede isso, ele tem que está amarrado 117 

o eixo do programa e as duas linhas. Só podemos fazer isso até dia 20 de fevereiro. Professora 118 

Márcia propõe cada linha fazer a reunião e mexer no seu texto, e se até dia 22 vai ser enviado, 119 

então, temos que fazer no máximo até dia 08 de fevereiro, porque teríamos de 08 até 12 para fazer 120 

o texto geral, e mais semana seguinte, que é carnaval, que ninguém vai trabalhar no feriado, nós 121 

teríamos os dias 17,18 e 19 para fechar tudo em tempo para mandar com tranquilidade, pensando 122 

no dia 20, 21 e 22 por causa do sistema. Acelerar um pouco a mudança das linhas. Temos que 123 

fazer o calendário para que no máximo dia 18 esteja tudo pronto. Professora Eliane concorda com 124 
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a professora Márcia, porque não é só o texto da linha, mas temos também as disciplinas. Vão 125 

pensar também novas disciplinas e exclusão de alunos e alunas. Não é só texto e atualizar 126 

bibliografia. Estabelecer o prazo para as linhas até os dias 08 ou 09 de fevereiro e o resto da 127 

semana a comissão junta os dois textos e na outra semana seguinte define. Professora Lilian 128 

concorda com as professoras Márcia e Eliane, porém defende que tire a data, a data para a reunião, 129 

porque precisa primeiro de uma data, a semana que vem, cada professor encaminhe sua sugestão 130 

e comece a trabalhar. A primeira semana de fevereiro, no dia 02, faça a reunião de linha ou dia 131 

04, porque tem o encontro entre a coordenação da linha 1 e 2 e fechamento deste texto e arestas 132 

que faltarem para outra semana. A proposta seria nos dias 02 ou 04 de fevereiro. Professor Paulo 133 

pede para definir as datas, de acordo com as propostas. A professora Lilian ressalta que os 134 

professores terão o tempo para fazer redação e entregar para a coordenação, para a reunião das 135 

linhas no dia 02. Professora Luzia propõe este encaminhamento.  Professor Paulo propõe ao 136 

colegiado na próxima semana, os membros da linha 1 e 2 reúnem as escritas, as questões, 137 

pensando os textos, que dar ao eixo da linha também, as disciplinas, as ementas e a bibliografia. 138 

No dia 02 de fevereiro as linhas reúnem com as coordenações, sistematizam o material, definem 139 

os próximos passos tendo como horizonte comum para duas linhas, o teto de envio de texto para 140 

a pós-graduação. Aprovado por unanimidade. Em seguida passa-se ao ponto 3:  Indicação das 141 

disciplinas e docentes responsáveis por elas no primeiro semestre de 202; O Professor Paulo 142 

esclarece que neste 1° semestre teremos uma disciplina comum de Teorias e uma disciplina da 143 

linha 1 e uma disciplina da linha 2. Precisamos de três professores para ministrarem estas 144 

disciplinas. O professor Paulo falou que assume uma disciplina, tanto pode ser a disciplina de 145 

Teorias ou disciplina da linha 2. Professor Ismar esclarece que através do rodízio, que a linha 1 146 

definiu que a professora Regma ministrará a disciplina de Teorias e o professor Radamés assumirá 147 

uma da disciplina da linha 1. Professor Paulo esclarece também que falou para o secretário, Alex, 148 

enviar para o professor Radamés, o rol das disciplinas e a secretaria ofertará as turmas. O professor 149 

Paulo ministrará a disciplina da linha 2. Aprovado por unanimidade.  Passa-se para Ponto 4: 150 

Definição sobre Certificados de Suficiência em Língua Estrangeira. Professor Paulo esclarece que 151 

tivemos ampla divulgação das seleções para prova de suficiência em língua estrangeira. Tivemos 152 

seleções em Catalão, Goiânia, Jataí e outra instituição de Minas Gerais. Descobrimos que a 153 

metade dos alunos aprovados não tem certificado de língua estrangeira. Em consulta à professora 154 

Grenissa, ela disse que não poderíamos mudar o edital para começar o ano letivo com as 155 
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matrículas sem os certificados de suficiência de língua estrangeira. Então nós teríamos duas 156 

alternativas, ou mudamos a data de matrícula e a outra possibilidade que o programa ofertasse a 157 

prova de suficiência. O professor Paulo disse que não disponibiliza para aplicação da prova por 158 

causa de outras demandas, e informa que anteriormente, o professor Ismar e a professora Márcia 159 

tinham o interesse na aplicação da prova. Professor Ismar esclarece que realmente havia falado, 160 

mas hoje não concorda de fazer esta ação para viabilizar a entrada destes candidatos e na próxima 161 

seleção poderíamos pensar nisso. Professora Luzia pediu a fala e disse que neste momento é 162 

inviável esta solução de aplicação das provas destes candidatos que não apresentaram os 163 

certificados, e ressaltou que estes candidatos não estão com nível de seriedade necessário e estar 164 

claro no edital, porque não se preocuparam em fazer o exame. O que podemos aguardar é a 165 

matrícula. É favorável que o programa mantenha a prova de suficiência seja feita pelo Centro de 166 

Línguas. O professor Ismar pediu a fala novamente e disse que propõe alternativas para a próxima 167 

reunião, seja que o programa aplique a prova na próxima seleção, seja que o programa coloque 168 

no próximo edital que o aluno terá um semestre ou dois semestres para apresentar o certificado, 169 

enfim, para não ficarmos reféns desta situação e ele contra esta alteração do edital de seleção neste 170 

momento. Professor Solazzi também concorda com o professor Ismar neste encaminhamento. 171 

Professor Paulo concorda com o encaminhamento, e que a professora Grenissa disse que até 172 

poderia alterar a data da matrícula ou dar a prova, porém o edital está explícito que não teria prova 173 

de suficiência de língua estrangeira. Professora Lilian também concorda com os membros que é 174 

inviável a mudança do edital e o calendário neste momento, diz que possamos pensar de forma 175 

criteriosa e pensar na próxima reunião que possamos conversar sobre isso.  Professor Paulo disse 176 

que fica definido que os candidatos farão as matrículas mediante os certificados de suficiência de 177 

língua estrangeira vai comunicar para os candidatos que será mantido os termos do Edital 178 

n°01/2019. Passa-se para Ponto 5: Definição das diretrizes do processo seletivo n°01/2021; O 179 

professor Paulo esclarece para ser definido o edital n°01/2021, se faríamos uma seleção no 1° 180 

semestre de 2021 e a turma entraria no 2° semestre de 2021 ou vamos ter no 2° semestre 2021, se 181 

for a primeira proposta teríamos uma sobrecarga nas aulas e disciplinas, mas compensaria a turma 182 

que não entrou e nenhum membro ficaria sem orientação.  Professor Luzia pediu a fala e não 183 

concorda de fazer esta seleção no primeiro semestre de 2021, tivemos impactos negativos por 184 

causa da pandemia e estamos sobrecarregados e não tivemos somente neste programa, mas 185 

também em outros programas. Professora Eliane pediu esclarecimento sobre a relação dos 186 
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candidatos que entregaram os certificados de suficiência de língua estrangeira da linha 1 e 2 até 187 

o momento para saber a questão da orientação, se algum colega ficaria sem orientação. Foi 188 

informado pela secretaria até o presente momento, 9 candidatos da linha 1 entregaram os 189 

certificados e 13 da linha 2. O professor Paulo esclarece que através desta informação que não 190 

haveria professor sem orientando e sugere que se faltar orientando, que em conversa interna 191 

poderia ocorrer a redistribuição de professores. E também sugere para ser definido, a pauta 192 

anterior reafirma os termos do edital e o processo seletivo ficando para o 2° semestre de 2021, 193 

fica tranquilo, prevendo entrada de turma nova no 1° semestre de 2022 com o compromisso que 194 

internamente que nem linha 1 e a nem linha 2, ficará sem orientação, e as linhas se 195 

comprometerem, sendo necessário, redistribuir as orientações. Primeira votação:  Os que 196 

concordam que o programa não vai abrir o processo seletivo no 1° semestre de 2021, vai abrir no 197 

2° semestre de 2021 com a entrada de uma turma nova no primeiro semestre de 2022. Aprovado 198 

por unanimidade. Segunda votação: É decisão do colegiado do programa que as linhas se 199 

organizem de maneira que seja garantido a cada professor do programa uma orientação e caso 200 

seja necessário, as linhas redistribuam as orientações que já foram feitas. Aprovado por 201 

unanimidade. Passa-se para Ponto 6: Definição da data das reuniões ordinárias do programa; Se 202 

todos estiverem de acordo, não será definido neste momento e ficamos com reuniões ordinárias a 203 

cada 2 meses por enquanto. O professor Paulo esclarece sobre a prova de suficiência, que ele está 204 

em diálogo com a professora Grenissa, que existe algumas amarras que não está no programa e 205 

sim na Resolução da UFG. Professora Eliane esclarece que quando criar uma Resolução da 206 

UFCAT que tem de atentar com isso. Passa-se para Ponto 7 - Outros: Prorrogação de prazos de 207 

Defesa – Análise e aprovação ou não de prorrogação de caráter excepcional do prazo de 3 meses 208 

dos discentes, Alessandra Cândida da Silva, Nathália Rydam Pereira Silveira, Luciana de Morais 209 

Trombeta, Renilson Carlos Carneiro e Erick Marcus dos Reis e Silva; O professor Paulo esclarece 210 

que até final de fevereiro são para aqueles alunos que solicitaram a prorrogação de 6 meses e eles 211 

terão mais 3 meses de caráter excepcional.  Esclarece também para deixar claro para eles que 212 

depois dos 3 meses não terá mais prazos. A defesa tem que ocorrer nestes 3 meses. Agora, estamos 213 

votando o pedido dos alunos em caráter excepcional. Professor Solazzi esclarece que a aluna 214 

Luciana de Morais Trombeta não mais se apresentou desde a pandemia, mas solicita os 3 meses 215 

para a aluna. Professora Luzia esclarece que a aluna Márcia Rodriny Júnior Pimenta pediu os 6 216 

meses de prorrogação de defesa, mas ainda não se qualificou e que já tentou vários contatos com 217 
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a aluna, e ela não retorna. E por este motivo acha inviável solicitar a prorrogação dos 3 meses 218 

para ela. Professora Lilian esclarece que o pedido de prorrogação deve partir do aluno, assim 219 

como realizar a matrícula e todo seu processo, é o papel do aluno, claro em decisão com o seu 220 

orientador, entra em contato e faz o pedido. De fato, quando o aluno está desaparecido mais de 6 221 

meses, não entrou em contato e não fez o pedido de prorrogação e que caberia ao programa e ao 222 

orientador decidir pela pessoa que sumiu.  Em votação a solicitação de prorrogação de caráter 223 

excepcional dos alunos e alunas do mestrado: Alessandra Cândida da Silva, Nathália Rydam 224 

Pereira Silveira, Luciana de Morais Trombeta, Renilson Carlos Carneiro e Erick Marcus dos Reis 225 

e Silva. Aprovado com duas abstenções. O professor Paulo esclarece que a turma de 2019 tem até 226 

o final setembro de 2021 para defesa dentro do prazo regulamentar de 30 meses. O texto deve ser 227 

enviado no máximo até o final de agosto de 2021. Professora Lilian reitera o pedido para os 228 

professores não esqueçam de dar uma olhada nos textos das linhas e nas disciplinas, o que podem 229 

contribuir com a bibliografia e alteração, para já ir encaminhando para coordenação da linha 1, a 230 

professora Márcia, e da linha 2, a professora Lilian, para que chegue no dia 02 de fevereiro já com 231 

alguma conversa, com algumas coisas pensadas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 232 

ata, que vai assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pelo coordenador do programa 233 

e demais presentes. 234 
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