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ATA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 001/2020 1 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas nas dependências da 2 

Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, Universidade Federal de Catalão em transição, 3 

Bloco C, Sala 11, reuniram-se os membros do Programa de Pós-Graduação em História, Mestrado 4 

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

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

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

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

profissional. Estavam presentes os (as) professores(as): Paulo Cesar Inácio, Ismar da Silva Costa, 9 

Getúlio Nascentes da Cunha, Luzia Márcia Resende Silva, José Luís Solazzi, Luiz Carlos do 10 

Carmo, Rogério Bianchi de Araújo, Marcia Pereira dos Santos, Cláudio Lopes Maia, Lilian Marta 11 

Grisolio, Participaram como convidados: Radamés Vieira Nunes e Vera Lúcia Silva Viera. 12 

Ausências justificadas: Jeanne Silva, Valdeci Rezende Borges, Regma Maria dos Santos. Foi 13 

apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes possibilidade da entrada do Prof. Radamés Vieira 14 

Nunes e da Prof.ª Vera Lucia Silva Vieira no Programa de Pós-Graduação em História Mestrado 15 

Profissional. Informe sobre uma demanda que não estava acordado com a PRPG para um envio 16 

do relatório que está sendo elaborado para o Sucupira até o dia nove de março. Diante da 17 

solicitação o coordenador questionou a Prof.ª Grenissa sobre o fato de que essa demanda não 18 

havia sido acordada anteriormente e ficou resolvido que será enviado apenas se for possível 19 

concluir nesse prazo. Em seguida faz um informe sobre os pontos abordados no relatório Sucupira 20 

e a forma de preenchimento, colocando os pontos importantes a serem inseridos, a exemplo, citou 21 

os trabalhos desenvolvidos pelo Prof. Ismar nas escolas e na cidade de Catalão, cita também o 22 

LaGED. Em seguida informa que a CAPES está incentivando os mestrados profissionais a se 23 

inserirem no contexto econômico, inclusive com parceiras com empresas, assim um programa 24 

pode ser de excelência se ele impactar bem o local, colocando a importância do trabalho 25 

desenvolvido para além da internacionalização. Cita o exemplo do trabalho que a Prof.ª Lilian 26 

desenvolve nas escolas, mas ao que tudo indica é feito com a ausência de um documento que 27 

possa comprovar os trabalhos desenvolvidos. Lilian informa que três alunos que participaram de 28 

palestras vieram e são calouras na UFCAT, embora não se possa afirmar que foi resultado do 29 

trabalho que desenvolveu na escola. Em seguida, Prof. Paulo solicita a inclusão do ponto de pauta 30 

sobre o pedido de prorrogação da Natália Stefany Duarte Oliveira, colocado para aprovação e o 31 
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referido foi aprovado. Prof.ª Lilian informa que a dissente Alessandra Cândida não fez contato 32 

com ela e que não sabe dizer sobre o andamento da pesquisa dela. Em seguida Prof. Paulo Informa 33 

que a turma 2018 teria até o mês de setembro de 2019 para se qualificar e até o mês de agosto de 34 

2020 para defender. Informa também que os prazos de prorrogação são de seis meses e 35 

excepcionalmente de mais três meses. Passa a citar a situação dos(as) alunos(as) da turma de 2018 36 

para que cada orientador(as) possa apresentar algum fato novo em relação aos mesmos. Informa 37 

que na próxima reunião ordinária será efetuado o desligamento do discente Fernando Jorge 38 

Pereira Costa. Sobre o discente o Prof. Solazzi, informa que o Fernando que participou de uma 39 

atividade de greve no estado do Mato Grosso e que nesse período também sofreu um acidente de 40 

moto e não foi possível dar continuidade ao trabalho de pesquisa. Em seguida, Prof. Paulo solicita 41 

que seja informado por e-mail qualquer problema que vier acontecer com os(as) orientandos(as) 42 

os quais os(as) orientadores(as) tiverem ciência. Em seguida Prof. Paulo lembra que nos fóruns 43 

foi dito que ainda não existe licença médica, apenas a licença maternidade, porém é preciso 44 

documentar todos os problemas de saúde que envolve os(as) alunos(as) para pressionar a CAPES 45 

a adotar uma política de licença médica para os discentes das Pós-Graduações. Em seguida a 46 

Prof.ª Lilian esclarece que não há tranquilidade neste momento pelo o tempo já transcorrido do 47 

curso para os(as) alunos(as) da turma 2018 e que é preciso se atentar para os prazos. Em seguida 48 

o Prof. Paulo lembra que o relatório semestral é algo interessante, mas que não tem conseguido 49 

conciliar uma forma para dar continuidade ao mesmo. Em seguida o Prof. Solazzi esclarece que 50 

embora a Luciana tenha se qualificado, ela ainda tem muito para amadurecer na pesquisa para 51 

que possa melhorar o texto final da dissertação. Prof.ª Luzia informa que a Márcia Rodriny não 52 

tem feito contato e ainda não entregou nenhum texto para que possa ser avaliado por ela. Em 53 

seguida Prof. Getúlio pergunta a situação do discente Marco Antônio dizendo que solicitou o 54 

projeto a ele e que o mesmo não lhe entregou e que conseguiu ter acesso por meio da Prof.ª Eliane. 55 

Prof. Paulo informa ao Professor Getúlio que a situação dele está regularizada. Prof. Ismar relata 56 

que a sua orientanda Núbia não tem atividades complementares e por morar longe terá 57 

dificuldades de cumpri-las. Em seguida Prof. Paulo solicita que os contatos feitos com os(as) 58 

alunos(as) seja por meio do e-mail institucional para que se documente a trajetória dos(as) 59 

alunos(as) e que seja evitado qualquer falha na comunicação. Em seguida Prof. Paulo lembra que 60 

o planejamento cada docente é de uma importância extremada pelo contexto da produção baixa, 61 

é preciso rever também a bibliografia das disciplinas, uma vez que foram consideradas defasadas 62 
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na avaliação. Existe uma informação, ainda não oficial, que os programas poderão no futuro ficar 63 

com a nota 3 apenas por três avaliações e isso coloca o programa em alerta para buscar subir a 64 

nota. Outra questão importante que nos foi informado é que o relatório do Sucupira do ano de 65 

2020 deverá ser enviado em janeiro de 2021. Passa-se ao ponto 2.1 com uma proposta de 66 

constituição de uma comissão para reavaliação dos textos das linhas, definindo calendários de 67 

reuniões e data para aprovação pelo colegiado para as possíveis alterações. Prof. Paulo, informa 68 

que o programa depois de quatro anos é bom que se tenha uma mudança nos textos das linhas e 69 

no texto da área de concentração, conforme tem acompanhado as orientações nos fóruns. Em 70 

seguida Prof. Getúlio, solicita que antes da criação da comissão deve-se dar um tempo para as 71 

linhas se reunirem para discutir se há alguma necessidade de mudança nas linhas para depois ir 72 

para a área de concentração. Prof. Paulo lembra que poderá ter uma pessoa da linha 1 e um 73 

representante da linha 2 e, antes da atuação da comissão, aguardaria uma reunião das linhas para 74 

levar as demandas de cada uma. Em Seguida Prof. Claudio, indica que a formação de uma 75 

comissão não invalida o que o Prof. Getúlio está apontando, quando se escreve o texto, o que está 76 

em avaliação é o texto, e se tiver pessoas com capacidade para escrever um bom texto ele será 77 

bem avaliado, primeiro passo é ver quais as críticas aos textos, a comissão se reuniria e faria uma 78 

avalição da escrita, o importante é escrever um texto mediado com a última avaliação do 79 

programa, no Direito Agrário, subiu de três para quatro e foi com construção a partir das 80 

deficiências apuradas no programa. É preciso saber que no final o texto será ajustado, 81 

independente dos posicionamentos individuais. Prof. Getúlio, como seria a indicação de um 82 

representante da linha para compor essa comissão, pergunta porque entende que se a linha se 83 

reunisse antes ela teria mais clareza de quem seria o melhor membro para participar desta 84 

comissão, perdemos três membros e isso impacta na identidade da linha e isso impacta no que 85 

vamos ser daqui para frente. Prof. Paulo esclarece que Prof.ª Regma continua no programa e se 86 

propôs a ajudar. Em seguida Prof. Claudio lembra que não é bom ter professores saindo na 87 

avaliação quadrienal. Prof.ª Luzia, também continuará no programa até a finalização dos seus 88 

orientandos e indica que poderá decidir no final do ano em continuar no programa. Prof. Paulo 89 

sugere que a coordenação encaminhe um texto com os problemas apontados na última avaliação 90 

da CAPES. Prof. Claudio, sugere que as linhas façam uma reunião para indicar o membro da 91 

comissão para que não ultrapasse o prazo. Em seguida Prof. Paulo propõe um prazo de quinze 92 

dias para que as linhas reúnam e definam o membro da comissão. Prof. Getúlio informa que as 93 
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reuniões na quarta feita a tarde é complicado para quem ministra aula a noite e propõe que seja 94 

reavaliado os dias e horários das reuniões do colegiado do mestrado. Colocado em votação o 95 

horário das reuniões do mestrado ficou para o período tarde, dos membros participantes foram 96 

sete votos a favor e uma abstenção ficando estabelecido o horário das 14h00 às 18h00 para as 97 

próximas reuniões. Em seguida foi colocado que o texto da área de concentração e os textos das 98 

linhas tem que ter interlocução na reformulação. Ficou definido que até o dia trinta e um do mês 99 

de março será definido os nomes para as comissões e que no mês de abril seja entregue os textos. 100 

Em seguida passa-se ao ponto 2.2 Constituição de uma comissão para reavaliação das estruturas 101 

curriculares do programa, analisando possíveis alterações nas disciplinas e nas suas bibliografias, 102 

definindo calendário das reuniões e datas para aprovação do colegiado das possíveis alterações. 103 

Prof. Getúlio sugere que seja feita após a análise das linhas e do texto de área. Prof. Luiz entende 104 

que são atividades próximas e que deveria caminhar junto. Prof.ª Luzia, entende que nas reuniões 105 

das linhas já seja feito esse debate. Após deliberação ficou acordado que esse ponto de pauta 106 

ficará para ser retomado na reunião ordinária do mês de abril. Passa-se ao ponto 2.3 Atribuir uma 107 

comissão ou a comissão de credenciamento / descredenciamento / recredenciamento a tarefa de 108 

repensar, diante do texto da área de História, uma resolução e novas estratégias de credenciamento 109 

/ descredenciamento / recredenciamento, definindo calendário das reuniões e data para aprovação 110 

do colegiado das possíveis alterações. Prof. Paulo esclarece que seria interessante ter uma 111 

comissão para dizer para o(a) professor(a) o que deve ser produzido por cada um até o final de 112 

cada quadriênio. Informa também que o Prof. Ismar trouxe a possibilidade de o CIC financiar 113 

dois livros para o programa, a ideia é que os(as) professores(as) e outros participantes externos 114 

possam participar das publicações. Prof. Solazzi fez uma proposta para transformar o programa 115 

de Pós-graduação em história em articulador das publicações da unidade, desta forma, possibilita 116 

o direcionamento das publicações para serem com maior aderência ao programa, sendo uma 117 

proposta do EPUB. Prof. Paulo sugere que a comissão faça um trabalho para credenciamento e 118 

descredenciamento de forma que se adote uma postura em que o(a) professor(a) faça a provocação 119 

ao programa, tanto para credenciamento quanto para o descredenciamento, ou seja, o próprio 120 

professor solicite o seu descredenciamento para se adequar, quando necessário. A outra proposta 121 

é que uma comissão levante os dados dos(as) professores(as) e faça o descredenciamento de forma 122 

vertical. Solazzi, acha que não se tem que mexer nas formas de credenciamento, quando uma 123 

pessoa vai se apresentar para solicitar o credenciamento, ela precisa estar com a produção e 124 
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pesquisa na área exigida para conseguir entrar, é preciso ter um histórico na Unidade, na 125 

graduação, nas monitorias, nas atividades administrativas, nos estágios e tudo isso, capacita-lo 126 

para atuar na Pós-Graduação. Prof. Ismar, informa que temos uma regra do número mínimo de 127 

historiadores em relação a outras áreas do conhecimento. Prof. Paulo reforça esse motivo para 128 

atribuir à comissão o credenciamento, descredenciamento e recredenciamento. Prof. Paulo, 129 

entende que a vezes não podemos ter professor(a) da área de história, mas, podemos avaliar a 130 

entrada de professores(as) com outras formações o que dependeria da qualidade da produção do(a) 131 

docente. Prof. Solazzi, propõe que se encaminhe para os docentes do programa o que seria 132 

necessário para o quadriênio, para que cada um saiba o que precisa produzir para o período. Prof.ª 133 

Luzia, endossa a ideia do professor Solazzi e pergunta se a coordenação está fazendo 134 

levantamento dos relatórios do Sucupira e se poderia ser disponibilizado o relatório para os(as) 135 

professores(as). Prof. Paulo informa que poderá enviar o relatório para os(as) professores(as) com 136 

uma análise do que tem ou não aderência com a proposta do programa. Em Seguida passa-se ao 137 

ponto 2.4 Organização do I Fórum dos Egressos do curso de História, dentro do Simpósio da 138 

Unidade. Estratégia de mapear os Egressos, produção de artigos. Definição da data do Fórum. 139 

Primeiro informe é a referência aos trinta anos de autorização do curso de História e que o evento 140 

de comemoração seja feito no dentro do Simpósio Nacional de História e Ciências Sociais. Em 141 

Seguida, Prof. Paulo, sugere que seja também um momento para que os egressos pudessem contar 142 

a história deles de forma que leve ao conhecimento do programa os impactos que formação trouxe 143 

para cada um. Sugere que, para isso o convite devesse partir de uma estratégia menos formal e 144 

pergunta se há concordância em que cada ex-orientador(a) convide seus ex-orientandos(as). Prof. 145 

Ismar entende que esse convite dever ser feito formalmente pela coordenação do mestrado. Prof. 146 

Paulo relata a experiência em que os convites feitos formalmente não têm funcionado bem em 147 

outros programas. Prof.ª Luzia, entende que o mestrado faria um convite geral, ou mesmo pela 148 

comissão do evento e cada orientador(a) que se sentisse à vontade fizesse um reforço. Prof.ª 149 

Márcia, entende que a professora Luzia tem razão ao propor que o convite seja primeiro oficial e 150 

depois seja feito um reforço por meio dos(as) ex-orientadores(as). Prof.ª Lilian, esclarece que 151 

temos diferenças em relação como cada orientador lida com seus(as) orientandos(as) e por esse 152 

motivo o convite deve ser formal e fazer uma solicitação para os(as) ex-orientadores(as) fazer um 153 

reforço. Prof. Ismar informa que os contatos com alunos deve ser formal, não há como manter 154 

uma relação de amizade com ex-orientandos(as). Prof. Getúlio, concorda com a professora Lilian 155 
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e com professor Ismar, se preocupando com a questão de não formalização das relações com 156 

os(as) alunos(as). Prof. Paulo esclarece que a sugestão de um convite menos formal, foi porque a 157 

formalização não tem funcionado em outros espaços, mas, como acertado entre os membros do 158 

colegiado, a coordenação fará o contato com os Egressos. Em seguida, decide-se que outros 159 

encaminhamentos do evento ficam para definição em reunião da comissão. Em seguida passa-se 160 

ao ponto 2.5 Construir um grupo de trabalho que possa construir elementos e demandas que 161 

permitam assessorar, diante as especificidades dos programas profissionais, na formação de 162 

políticas na UFCAT para a Pós-Graduação. Prof. Paulo informa que tem se preocupado com a 163 

falta de espaço na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assim, é preciso abrir uma discussão de um 164 

financiamento dos programas profissionais, discutir, por exemplo, os processos de qualificação, 165 

defesa e solicitação de diploma que poderia ser realizado em um mesmo processo. Prof.ª Luzia 166 

coloca que, o docente do programa que for o membro da Câmara poderia levar esse debate, e 167 

questionar como ficaria os convênios de financiamento dos programas profissionais. Prof. Getúlio 168 

entende que o processo de abrir e fechar processos é muito mais rápido do que manter o processo 169 

aberto, e que os problemas levantados devem ser levadas para discussões na Pró-Reitoira. Prof. 170 

Paulo se propõe a participar dos debates a fim de buscar incluir as demandas do programa na 171 

construção da UFCAT. Em seguida, passa-se ao ponto 2.6, Prof. Paulo informa que a Linha 2 está 172 

propondo um projeto para criação de um seminário de linha, por exemplo, na quinta feira convida 173 

um aluno para apresentar o seu trabalho, após o período de aula, e indica para linha 1 pensar em 174 

um trabalho voltado para as linhas. Em seguida, passa-se ao ponto 2.7 Análise e aprovação de um 175 

modelo de relatório técnico. Prof. Paulo, esclarece que esse modelo seria um direcionamento para 176 

quem for desenvolver relatórios técnicos na pesquisa. Prof.ª Lilian, informa que a professora 177 

Eliane é quem está mais avançada nesta discussão, e vê como urgência a elaboração do modelo 178 

de relatório e relata que há discrepâncias entre o que está sendo produzido como relatório técnico, 179 

assim, fica um diversidade de trabalhos que, muitas das vezes, não atende a ideia de um relatório 180 

e chega muito mais próximos das dissertações. Prof. Rogério analisa como importante construir 181 

este modelo e sempre antecipar para a banca que se trata de um relatório. Prof. Ismar coloca que 182 

tem um trabalho de educação popular que possui um modelo de relatório e tem um disponível na 183 

secretaria do mestrado. Após deliberação, ficou para as próximas reuniões a definição de um 184 

modelo. Em seguida passa-se para o ponto de pauta 03 – outros. Submete-se a solicitação de 185 

prorrogação de seis meses no prazo da discente Natália Stéfany Duarte Oliveria, para apreciação 186 
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e votação, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 187 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, Gislei Lemes Marques, secretário, pelo 188 

coordenador do programa e demais presentes. 189 
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