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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2020 1 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, considerando medidas 2 

de enfrentamento à pandemia, foi realizada de maneira remota, pelo Google Meet reuniram-se os 3 

membros do Programa de Pós-Graduação em História, Mestrado Profissional, atendendo 4 

convocação feita pelo Coordenador do Programa, Prof. Dr. Paulo Cesar Inácio, designado para o 5 

cargo conforme portaria 1712/2019, emitida pela Reitoria da Universidade Federal de Goiás. A 6 

convocação para a reunião ordinária observou o que disciplina o artigo 8º, item I do Regulamento 7 

do Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado profissional. Estavam presentes os (as)  8 

o secretário Alex de Souza Oliveira, 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, Regma Maria dos Santos, Jeane 11 

Silva, Eliane Martins de Freitas e   Lilian Marta Grisolio, participou como convidado o discente 12 

Erick Marcus dos Reis e Cruz. Ausência justificada: Cláudio Lopes Maia justificou, pois teve 13 

atribuições como vice-reitor pró-tempore. Foi apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes, Prof. 14 

Paulo César esclarece que o colegiado tinha organizado no ano de 2019 uma relação de construção 15 

do 1° semestre que preparasse para este ano de 2020 para finalização do quadriênio. A proposta 16 

era o processo seletivo no 1° semestre de 2020 para começar as aulas no 2° semestre de 2020. 17 

Com a organização, diante séries de atividades com o planejamento, alteração com a questão da 18 

pandemia e o fechamento da UFCAT, algumas atividades não finalizaram como as bancas 19 

aconteceram. Em relação as aulas com a Resolução 08 da UFCAT suspenderam o semestre e 20 

atividades. Com a graduação e pós-graduação ela fez algumas indicações para isso e alguns 21 

programas queriam voltar as atividades com a Resolução 07 e a última 08 que flexibiliza que os 22 

programas façam a opção das disciplinas de forma remota. No caso deste programa não vão 23 

oferecer disciplinas neste ano, pois a turma que entrou no ano de 2019 integralizaram os créditos 24 

de disciplina no final de 2019. Outro informe que o grupo que reúne os coordenadores de pós-25 

graduação em história do Brasil foi feita a ficha de avaliação dos programas aprovados. Parece 26 

que a ficha foi aprovada, ela negligencia todo o debate que foi discutido nos últimos 3 anos para 27 

que a construção de uma ficha não nos favoreça para produtivismo. O primeiro cenário de 28 

fechamento para encaminhar o relatório Sucupira no final do ano estava marcado para dezembro, 29 

nós não tivemos 1° semestre, em vez seguir o 2° semestre, teria que fazer o relatório sucupira no 30 

2° semestre e agora mudou para março de 2021. Professor Paulo esclarece também em conversa 31 
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com o  secretário Alex, muitos discentes estavam apreensivos com relação as atividades e por este 32 

motivo Professor Paulo encaminhou o e-mail para os discentes informando que teria a reunião de 33 

forma remota no dia 12 de agosto de 2020 e se tivessem algumas questões que demandassem o 34 

encaminhamento coletivo que tinha que encaminhar para o e-mail do programa para esta reunião. 35 

E por e-mail os discentes não encaminharam, talvez o representante dos discentes, o aluno Erick 36 

teria uma questão. A retomada neste semestre seria o Edital de Seleção do Mestrado e atividades 37 

de extensão para impactar o mestrado. Em seguida passa-se ao ponto 2: Planejamento das 38 

atividades do segundo semestre (conclusão do quadriênio) O professor Paulo esclarece que 39 

deliberaram as atividades no início do ano de 2020 para encaminhar o fechamento do quadriênio. 40 

Ele acompanhou o fórum e a coordenadora dos profissionais, a Cristiane Bereta, mencionou que 41 

os avaliadores constroem como expectativas, que o programa depois de 4 anos em funcionamento 42 

tem aprendido com a prática. O avaliador tem o olhar com uma expectativa e amadurecimento do 43 

texto que constroem linhas, construir melhor diálogo entre as linhas e as propostas. Expectativa 44 

que outro texto tem com alterações que seja apresentado. O Professor Paulo esclarece também 45 

que tinha proposto em constituir uma comissão para repensar o texto das linhas, constituir uma 46 

comissão para repensar as disciplinas e biografias. Foi acertado que não seria uma comissão tirada 47 

das linhas. A coordenação abriria o texto e encaminharia para as linhas. As linhas encarregariam 48 

de se organizar internamente para isso. A coordenação daria um prazo e as linhas retornariam 49 

com a proposta. Não tiraria uma comissão acima das linhas. As linhas ficariam encarregadas, a 50 

linha 1, de pensar a disciplina e o texto da linha 1 e a linha 2, a disciplina e ementas da linha 2. 51 

Ele disse que o programa foi alertado na última avaliação que nós tivemos, que precisaria de 52 

atualizar os textos das ementas das disciplinas. Como pensar a produção docente do ano, alguém 53 

para levantar para identificar a produção, o coordenador faz o levantamento de quem está dentro 54 

do parâmetro de produção e que não está para encaminhar para as linhas. Depois a comissão de 55 

credenciamento e descredenciamento a partir do texto da área da ficha de avaliação, pensar nas 56 

regras de credenciamento e descredenciamento, o programa precisa de encaminhamento no final 57 

de ano. A gente pensou, se vai adotar um formulário que individualmente peça o credenciamento 58 

e justificava de produção, ou não, ou ainda esta comissão, o professor se apresentar ao programa, 59 

a comissão faz o levantamento e indica. Ela teria a vantagem na questão subjetiva de avaliar, de 60 

fazer uma leitura global do programa. Pensar as estratégias de integrar a graduação e a pós-61 

graduação. A curricularização da extensão que permite que nós possamos propor atividade de 62 
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extensão do mestrado, que o discente da graduação possa fazer esta atividade de extensão para 63 

que possa computar com atividade na graduação. As linhas neste semestre possam pensar 64 

estratégias de recrutamento de docentes para ser credenciado no programa. A professora Luzia 65 

pediu esclarecimento no ponto de pauta 2. O professor Paulo esclareceu que este planejamento 66 

envolvendo todas estas questões e deverá ser discutido entre os membros da reunião. Ele disse 67 

que a Professora Grenissa falou que vários programas não teriam entrada de turma de 2020, que 68 

eles estavam  fazendo era organizar os processos seletivos para entrada para o ano que vem, que 69 

ela tentou fazer o mapeamento em Goiânia, porém sem êxito, o curso de geografia de Catalão era 70 

o único que não tinha entrada de turma e nem processo seletivo em 2020. A professora Regma 71 

esclarece para verificar com outros programas de história, inclusive o Prof história, porque tudo 72 

é divido em quatro anos. Por causa da excepcionalidade não se sabe se a CAPES vai avaliar na 73 

área de história com os mesmos critérios, a quantidade de alunos, as defesas estão mantendo, vai 74 

manter o quadriênio, agora a entrada de alunos nesta questão. Não daria mais tempo porque o 75 

Edital do Processo de Seleção vai correr os prazos para o ano que vem.  A professora Luzia pediu 76 

para encaminhar ponto por ponto porque não consegue se pronunciar sobre tudo. Como que 77 

vamos fazer os textos para a avaliação do quadriênio. O professor Paulo falou que podemos 78 

resolver isso sem problema algum, e disse sobre o esclarecimento da professora Regma, que isso 79 

não vai impactar, porque saiu a Portaria 55 do MEC, ela já definiu que os prazos de conclusão, 80 

tempos de defesa, não seriam computados na avaliação do quadriênio por causa da prorrogação 81 

dos prazos dos 6 meses e também por causa das bolsas. Ele salientou que muitos programas não 82 

terão entrada de alunos. Acredita que terá outro posicionamento nesta questão. O programa fez a 83 

ficha de avaliação do Sucupira que até no mês de julho, poderia anexar livros, mas não sabia se 84 

era esta ficha, saiu outra proposta, não se sabe se o relatório será lido e que todos estão envolvidos 85 

com isso. Professor Paulo disse também que poderíamos encaminhar a proposta da Professora 86 

Luzia, mas também não seria resolvido nesta reunião. A proposta encaminhada pelo Professor 87 

Paulo seria construir para organizar as tarefas, repensar as disciplinas e os textos das linhas. 88 

Precisaria de um tempo para discutir as linhas, cada linha vai se ocupar disso. Precisaria de um 89 

tempo para fazer isto e encaminhar a proposta para o coletivo e faria uma reunião extraordinária 90 

para ler os textos. Tem uma comissão de credenciamento, vai ser pensado como princípio geral. 91 

Cada professor apresenta o relatório no final do ano ou como estratégia, temos a comissão que 92 

ela vai pensar e definir no final do ano. A comissão tendo essa delegação geral do colegiado ela 93 
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se organizaria também dentro de um mês, trazer uma proposta dentro deste princípio geral. 1 ° 94 

Ponto repensar os textos da linha 1 e 2, repensar as disciplinas com suas ementas. Constitui uma 95 

comissão com membros da linha 1 e 2 para fazer isso. Dar um prazo, joga isso para discussão 96 

interna da linha ou criamos outra estratégia.  A professora Lilian sugeriu a proposta de cada linha 97 

fizesse uma reunião e discutisse por linha. Fazer a leitura, dentro da linha constroem e faz as 98 

alterações necessárias ou não, do texto e da disciplina, depois juntaria na reunião com as duas 99 

linhas, como ficaria o texto, os eixos de cada linha e cada disciplina, caso tenha proposta de mudar 100 

as ementas ou disciplinas por linha. Os Professores Paulo César e Rogério Bianchi concordam 101 

com a proposta que delegariam por linha. Professor Paulo ressalta que precisaria estabelecer o 102 

cronograma para as linhas fazerem isso e passar para a Câmara de pós-graduação. Professora 103 

Lilian sugeriu se for votado por linha, poderia estabelecer também a data limite para a linha 104 

entregar para a coordenação, para o mês de outubro. Professor Paulo sugeriu, talvez seria no dia 105 

15 de setembro por causas dos prazos e pelo motivo de ser encaminhado para outras instâncias. 106 

Professora Lilian falou se poderia ser então para o dia 30 de setembro, por causa das outras 107 

atividades que os professores terão nos próximos dias. Professora Luzia concorda também para o 108 

dia 30 de setembro, e que no final de agosto para cada um individualmente pegar os textos da 109 

linha, pegar os textos das disciplinas da linha, pensar o que cada um dos membros teria como 110 

sugestão. No início de setembro a gente marcaria a reunião da linha, faria a primeira discussão e 111 

produziria o texto até o final do mês. O professor Paulo perguntou os membros da reunião se 112 

haveria um consenso nesta proposta. Delegaria por linha, repensaria o texto da linha, as disciplinas 113 

e as ementas. A linha pegaria esta atribuição e até 30 de setembro a linha encaminharia para a 114 

coordenação o que foi construído. Aprovado este encaminhamento em relação de repensar o texto 115 

das linhas e disciplinas. Professor Paulo continuou com outro encaminhamento sobre de pensar a 116 

produção docente do ano, como que coletivamente poderíamos construir estratégias para melhorar 117 

este item. A preocupação do professor Paulo que a produção não fosse individualizada, teria que 118 

haver o espírito de solidariedade, de companheirismo para esta construção de produção.  119 

Professora Lilian esclarece para fugir destes princípios de individualidade, de endurecer sem 120 

perder a ternura jamais. A atividade docente é considerada como industrial, mecanizada, por causa 121 

de muita cobrança na produtividade, ao mesmo tempo a produção tem que ser evidente, com 122 

equilíbrio, mas devemos ter a preocupação com esta produção coletiva, com olhar humano para 123 

estas questões. Pensar numa forma para construir o relatório, na própria reunião de linha, fazer 124 
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uma lista das produções de cada membro. Professor Paulo completou como as linhas vão se reunir 125 

para pensar a questão do texto da linha e das disciplinas, individualmente as pessoas 126 

encaminhariam os relatórios de produção do quadriênio para alguém da linha. Alguém da linha 127 

internamente se organizaria, faria uma leitura, uma organização por meio de relatório. Na reunião 128 

da linha, ela trataria destas questões, poderia tomar encaminhamento. Voltando até 30 de 129 

setembro, as linhas possam ter construído estratégias distintas e o colegiado abordaria isso. 130 

Professor Luiz concorda com a professora Lilian e propôs a ideia de um espaço que os colegas 131 

pudessem colocar o movimento da produção. Professora Jeanne concorda com a proposta do 132 

Professor Luiz, porque é importante para linha, uma reflexão, a linha terá um panorama de como 133 

se organizar para dar apoio dos colegas no movimento de produção. Professor Paulo salientou 134 

que a proposta do professor Luiz se articula com a proposta da professora Lilian, além do colega 135 

colocar o que ele fez materialmente, ele vai dizer quem ele é hoje na perspectiva do mestrado. 136 

Identificar a temporalidade em momentos diferentes. Professor Luiz falou em oxigenar esta 137 

produção, o que o colega gostaria acrescentar na produção, escutar o colega, ver o que ele coloca 138 

as outras produções para apreciação. Professor Paulo perguntou se haveria consenso neste 139 

encaminhamento, estabelecer a data até 30 de setembro para mandar o relatório, acertado na 140 

própria linha, alguém para sistematizar isso. Individualmente o professor faria um relatório que 141 

contemplaria não apenas a produção, mas encamparia também sobre ele no programa sobre a 142 

perspectiva dele, como ele pensa. Professora Lilian concorda, mas colocar a preocupação em 143 

relação ao tempo e com a atividade que todos estão envolvidos. Conversaria na linha, marcaria 144 

um tempo e veria dentro na linha, como fazer, quem vai receber, o movimento de produção é 145 

fabuloso, mas que seja de forma sucinta, que seja objetivo. Professor Paulo falou que para pensar 146 

um só relatório para encaminhar as duas linhas. E o professor faria em cima destas questões. 147 

Professora Luzia falou que tinha entendido que cada um pegasse sua produção e faria de forma 148 

rápida para encaminhar para a linha. Professor Paulo havia entendido que não seria somente isso. 149 

Seria que a pessoa entendesse que a avaliação da produção e sua importância para o programa, 150 

quem é ela neste processo. Alguém da linha sistematizaria os relatórios e levaria para a reunião 151 

algo endurecido. Professor Luiz falou também sobre somar o encaminhamento direcionado. As 152 

ações que os colegas fazem são importantes para o programa, que é importante para a avaliação 153 

e colocar no relatório necessário. Professor Paulo ressaltou que muitos professores estão 154 

envolvidos em ações e que são muito importantes para o programa. O relatório permite que a 155 
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gente não perca isso, quem é você neste processo. Professora Lilian resumiu a proposta que a 156 

linha se reúna agora, cada professor será responsável na sua linha, de levar sua produção, que a 157 

professora Luzia falou é importante, a pessoa já vai para reunião com sua construção pensada 158 

para ser discutida e a reflexão o que tem feito, relato e movimento de produção. Professor Paulo 159 

esclarece que delegaria a linha quem será o responsável da organização em receber os textos que 160 

contemple a produção e aspecto subjetivo. O professor levaria o texto para a linha e linha fará o 161 

encaminhamento até o final de setembro. Ponto de encaminhamento aprovado por unanimidade.  162 

Professor Paulo falou sobre a comissão de credenciamento e descredenciamento vai esperar o 163 

retorno das linhas para fazer isso. Professora Jeanne pediu esclarecimento sobre quem será este 164 

responsável de cada linha sobre esta discussão. A professora Lilian e o professor Paulo 165 

esclareceram que marca a reunião da linha e assim vão conversar sobre isso e decidir quem será 166 

responsável. Professor Paulo sugeriu para que ocorra a integração da graduação com a pós-167 

graduação nos projetos de extensão que ajuda muito no relatório do Sucupira. Outra questão seria 168 

o seminário de linhas. Ele falou também sobre o simpósio de comemoração dos 30 anos do curso 169 

de história para o 2021, que a comissão continuasse a discussão de forma virtual, ele ressaltou 170 

que está tentado contato com os egressos. Que eles se reunissem e produzissem textos acadêmicos 171 

e relatassem experiência no mestrado. Ele frisou que teria boas produções para os próximos 172 

eventos. Ele mencionou que teve uma conversa com o Idalino da Extensão para cadastrar o projeto 173 

do simpósio, mas o Idalino achou melhor cadastrar em janeiro de 2021, visto que o evento 174 

ocorrerá em 2021. Em seguida passa-se ao ponto 3: escolha do(a) vice- coordenador(a), o 175 

professor Paulo esclareceu que venceu o prazo de vice- coordenador, que era o professor Luiz do 176 

Carmo, e estamos sem vice- coordenador e que esta escolha seria na perspectiva futura de assumir 177 

à coordenação, talvez nos dois mandatos, em 2021 abre o quadriênio e este ou esta coordenador(a) 178 

poderia ter estratégias de organização para provocar e  melhorar internamente nos 4 anos, visto 179 

que o prazo de coordenador vencerá em março de 2021.  Professor Paulo falou também que temos 180 

uma secretaria que hoje dar condições para o coordenador(a) pensar coisas além do gerenciamento 181 

e teria a função gratificada. Diante desde ponto de pauta a professora Lilian se colocou à 182 

disposição com a proposta, com a possibilidade e que fosse conversando com o grupo. Professora 183 

Regma ressaltou que a professora Lilian contribuiu muito na elaboração do projeto do mestrado 184 

juntamente com ela, a professora Márcia, Luzia. Foi colocado em votação, aprovado por 185 

unanimidade. Em seguida passa-se ao ponto 4: Aprovação das alterações no edital do processo 186 
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seletivo 01/2019. Professor Paulo esclarece que não foi anulado o seletivo e sim suspenso. A 187 

principal mudança seria sobre a prova de suficiência de língua estrangeira. No primeiro momento 188 

seria seguir o modelo do programa de Química de Catalão, mas a professora Grenissa informou 189 

ao professor o Paulo que terá seleções no Centro de línguas de Goiânia e Catalão, ou seja, os 190 

candidatos teriam duas possibilidades de certificação de línguas para o mestrado e tiraria a 191 

responsabilidade de organização da prova no programa de história. O candidato terá que 192 

apresentar esta certificação no ato da matrícula. Outra mudança que tem no edital que não terá a 193 

prova escrita e sim carta de intenções que corrigisse como prova. A sugestões que a carta dialogue 194 

com aderência ao programa. O candidato diria na apresentação da trajetória acadêmica (área na 195 

qual se graduou; ano de conclusão, indicaria as relações e potencialidades do tema de pesquisa 196 

proposto com processos formais e/ou informais de Ensino, apresentaria na pesquisa as 197 

possibilidades de ser aplicada em sala de aula. Explicitaria os motivos que o(a) levaram a escolher 198 

o PPGHMP/UFG/UFCAT, as suas expectativas em relação ao curso e seus objetivos. O professor 199 

Paulo disse também que a entrevista será pelo Google Meet, e alguns itens do edital estão sem 200 

efeito, que seria na questão todos terão a isenção e o não teria envio da inscrição pelo correio. 201 

Falou também sobre datas e prazos do edital e que na convocação encaminhou para os membros 202 

do colegiado as alterações do edital.  Foi colocado em votação as alterações do edital 01/2019 que 203 

regulamentaria para entrada de uma nova turma para o 2°semestre de 2020, que agora está 204 

regulamentando à entrada pelo mesmo processo de uma turma com entrada para o 1° semestre de 205 

2021. A professora Lilian e a professora Márcia ressaltaram que no edital contém erros de 206 

digitação e também de formatação. O Professor Paulo falou que isso seria revisto. Foi aprovado 207 

por unanimidade. Passa-se para Ponto 5: Normas para credenciamento/descredenciamento. 208 

Professor Paulo falou que seria pertinente que a comissão esperasse o retorno das linhas. Ponto 209 

suprimido até que a comissão tivesse o retorno das linhas. Em seguida passa-se ao ponto 6: 210 

Desligamento da Discente Adriani Raquel Mariano, em seguida foi perguntado pelo Professor 211 

Paulo aos membros da reunião se poderia ser votado o desligamento do discente Fernando Jorge 212 

Pereira Costa, conforme o relatório de conclusão de prazos, ele entraria no mesmo caso da 213 

discente Adriani. Professor Paulo esclarece também que a discente Natália Stefany Duarte 214 

Oliveira não entraria nesta votação, porque a mesma se encontra de licença maternidade. Ele 215 

mencionou que os alunos pediram todos os prazos possíveis. Eles teriam a prorrogação de prazo 216 

de 6 meses e depois mais 3 meses de prorrogação de prazo excepcional. A dúvida seria na questão 217 
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da suspensão do calendário por causa da pandemia, porém houve atividades neste período. 218 

Professor Paulo esclarece que em consulta a Professora Grenissa, ela disse que não seria possível 219 

nestes casos. Professor Paulo disse também que consultou a Portaria 55 - artigo V, a CAPES 220 

recomenda que seja dado todos os prazos possíveis dentro do programa e os mesmos extrapolaram 221 

neste caso. Professora Regma pediu a palavra e disse que o professor Ismar seria o terceiro 222 

orientador, primeiro foi o professor Rogério Bianchi e depois ela, neste período foi muito 223 

conturbado, pela omissão da aluna e também pelo problema de saúde na família da professora 224 

Regma, e o professor Ismar assumiu a orientação por estes motivos. Professora Regma  perguntou  225 

também se a aluna solicitou as todas prorrogações de prazos para a coordenação, se ela formalizou 226 

a continuidade do curso. Professora Lilian salientou pelo histórico conturbado da aluna já se 227 

passaram todos os prazos e onde a gente tiraria outros prazos. Professora Eliane sugere que 228 

poderia discutir o caso do discente Fernando Jorge também. Professor Paulo esclarece que o 229 

discente Fernando Jorge era um excelente aluno, porém sumiu, ele foi alertado várias vezes 230 

através de e-mail pelo programa. Ele disse também que a Adriani e Fernando Jorge solicitaram 231 

prorrogações de prazos por 6 meses e 3 meses de caráter excepcional. A aluna Adriani não 232 

conseguiu se qualificar e a coordenação ligou para mesma e explicou sua situação em relação ao 233 

curso, que seu caso iria para reunião. Explicou também que teria outro processo seletivo do 234 

mestrado que ela poderia se candidatar e se passasse poderia aproveitar as disciplinas. Professor 235 

Ismar esclarece que a Adriani por causa deste histórico conturbado passou por todas as 236 

orientações e a mesma não atendeu, e por este motivo não pediu e não pedirá a dilação de prazos 237 

dela. O discente Erick pediu esclarecimento sobre a suspensão do calendário, se este prazo não 238 

contaria. O Professor Paulo esclareceu que conforme a resolução 06 teve um primeiro momento 239 

fazendo uma construção, e a resolução 07 que permite que atividades continuassem com as 240 

qualificações e defesas. Professora Lilian fez colocação que a aluna foi avisada por telefone e que 241 

reconhece este problema, mais de 36 meses, ela não fez o pedido oficial e que extrapolou todos 242 

os prazos. Professora Regma fez a colocação que não poderia estender os prazos permitidos pela 243 

resolução, porque poderia responder por isso. A aluna caso não concorde, poderia recorrer em 244 

outras instâncias, que a gente deveria seguir o que norteia as resoluções. Foi colocado em votação 245 

do desligamento da discente Adriani Raquel Mariano e Fernando Jorge Pereira Costa, aprovado 246 

por unanimidade. Em seguida passa-se ao ponto 7: Requerimento impetrado pelo discente Ivan 247 

Gomes Barroso, em caráter de excepcionalidade, para que os excedentes das atividades 248 
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complementares externas sejam computadas para integralizar as atividades internas. Professor 249 

Paulo esclarece que o aluno Ivan Gomes possui muitas horas das atividades externas e não têm 250 

horas das atividades que integralizem as atividades internas. Ele está alegando que neste 1° 251 

semestre de 2020 que o programa não ofereceu muitas atividades internas e por este motivo ele 252 

não teve condições de integralizar estas horas. Ele está solicitando em caráter extraordinário que 253 

o curso pegue as horas das atividades externas excedentes dele e contemple as horas das atividades 254 

internas. O professor Paulo esclarece que consultou a professora Grenissa sobre este caso e que 255 

poderia haver neste caso de excepcionalidade. Também sugeriu que este caso do Ivan, 256 

referendaria para ampliar toda a turma de 2018 e delegaria para os orientadores para avalizar esta 257 

questão em relação as horas. Professor Getúlio como orientador do Ivan disse que ele fez todas 258 

as atividades e correções. Como não ocorreu o Simpósio que teria horas internas, seu orientando 259 

teve esta dificuldade de completar as horas e reitera o pedido do orientando. Professor Ismar 260 

concorda com o pedido dele e outros discentes no mesmo caso neste período excepcional. 261 

Professora Eliane pediu encaminhamento que poderia oficializar e estabelecer as turmas que 262 

poderiam se beneficiar com este caso de construir um documento que não prejudicasse os alunos 263 

que vão defender e não acomodar os outros alunos. Na reunião das linhas poderiam apresentar as 264 

atividades internas que supram de horas para este semestre, como curso de extensão, seminário 265 

de linhas, colóquios. Professora Lilian concorda com professora Eliane, que na reunião das linhas  266 

para determinar que pontuou  no início da  reunião, a gente pode falar isso, o que gente pode 267 

oferecer, corrigir este erro, neste momento de excepcionalidade quem não teve condição de 268 

cumprir em vista deste momento de exceção que gente está vivendo, a gente  deve atender sim, a 269 

ele e quem estiver nesta condição. Ademais, a gente faz o que a Eliane está falando e as linhas se 270 

comprometem, e também tem vários eventos acontecendo da instituição, cursos, encontros que 271 

os alunos possam participar e quem precisa neste momento como o caso do Ivan e outros que 272 

estão prejudicados neste semestre. Professor Paulo esclarece que gostou com a proposta da 273 

professora Eliane, como o caso do Ivan, além de está terminando e  pronto para  defender, mesmo 274 

se oferecesse as atividades para ele neste 2° semestre e cobrisse as horas para ele integralizar 275 

internas, prejudicaria o mesmo por estar com o texto pronto , vamos ter casos desta turma do Ivan, 276 

exceto a Rosimeire,  e que todos os alunos pediram a dilação de prazos, por exemplo, se o discente 277 

pediu os 6 meses de prorrogação de prazo, o orientador verificar quantas horas que falta e se  278 

atividades que o programa vai ofertar, se organizam nas linhas e se entender que estas atividades 279 
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integralizam as horas, não justifica de não incentivar os alunos participar para as atividades . O 280 

aluno que vai defender agora, agosto ou setembro e não vai integralizar as horas, tudo bem, mas 281 

agora se nós temos aluno que vai ficar o 2° semestre para defender depois,  vamos ter atividades 282 

neste 2° semestre que contemple estas horas, não justifica dispensar ele disso.  Foi colocado para 283 

votação, o encaminhamento que os casos vão ser tratados nas linhas, que as linhas se organizem 284 

na oferta das atividades que contemplem para integralizar as horas, aprovado por unanimidade. 285 

Em seguida passa-se ao ponto 8: Calendário acadêmico do programa para 2020. O professor Paulo 286 

esclareceu que já foi deliberado, vão ser o processo seletivo do mestrado, atividades de extensão 287 

e outros. Em seguida passa-se ao ponto 9: Outros. Professor Paulo esclarece sobre solicitação da 288 

licença saúde do discente Marco Antônio Peixoto, que é orientando do Getúlio, nem precisaria 289 

solicitar esta licença, pois o mesmo está dentro do prazo regulamentar, o discente encaminhou 290 

esta solicitação da licença saúde no total de 29 páginas de exames de relatórios psiquiátricos. 291 

Professor Paulo passou o e-mail para o aluno com a finalidade de tranquilizá-lo com relação ao 292 

mestrado. Professor Getúlio esclarece que teve pouco contato com o aluno, e que ele tem 293 

problemas sérios de saúde e ele precisa do afastamento. Que o tempo de afastamento não poderia 294 

ser diferente do atestado. Professor Paulo esclarece que a licença seria de acordo que o médico 295 

está solicitando, porém no mestrado não está formalizado ainda, somente a licença maternidade, 296 

na verdade seria a prorrogação do prazo de 6 meses. A coordenadoria do programa vai encaminhar 297 

que o discente vai ter licença de acordo com o acatamento do pedido médico psiquiatra que 298 

acompanha ele.Todos os membros tiveram este consenso Em seguida passa-se ao ponto 10: 299 

Solicitação de dilação de prazos de defesas, até 6 meses em decorrência do 1° semestre 2020 com 300 

votação em bloco. Professor Paulo esclarece que a discente Rosângela Bandeira dos Santos não 301 

solicitou dilação de prazo, ele tentou ligar para ela e mandou mensagem, e a mesma não atendeu 302 

A discente Alessandra Cândida da silva solicitou 3 meses. A discente Arliana Ribeiro solicitou 3 303 

meses. O discente Erick Marcus dos Reis e Cruz solicitou 6 meses. A discente Luciana de Morais 304 

Trombeta solicitou 3 meses. A discente Márcia Rodriny Júnior Pimenta solicitou 6 meses. A 305 

discente Nathália Rydam Pereira Silveira solicitou 3 meses. O discente Paulo Maciel Cordeiro 306 

Martins solicitou 6 meses. O discente Renilson Carlos Carneiro solicitou 4 meses. A discente 307 

Rônia Batista Vaz Otoni solicitou 2 meses e o discente Ivan Gomes Barroso solicitou 6 meses. 308 

Os alunos que entraram em 2018 estão vencendo agora os 30 meses do prazo regulamentar. Ele 309 

esclarece para a professora Lilian que os discentes podem solicitar até 6 meses de prorrogação, 310 
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terminou os 6 meses podem solicitar mais 3 meses em caráter excepcional. Foi colocado em 311 

votação a aprovação dos relatórios de dilação dos prazos segundo estabelecido no requerimento. 312 

Aprovado por unanimidade. Professor Ismar convida todos os membros para a defesa da discente 313 

Rosimeire Gonçalves. A professora Márcia pediu para não ser mais orientadora da aluna 314 

Rosângela Bandeira dos Santos, desde da última reunião foi esclarecido esta situação, já faz 1 ano 315 

que a aluna não entra em contato com o programa.  O secretário Alex esclareceu que enviou os e-316 

mails para a aluna e ela não respondeu. A professora Lilian concorda com a professora Márcia   317 

nesta questão de não orientar a aluna e sugeriu contato para aluna. O professor Paulo ficou de 318 

comunicá-la para resolver esta questão no programa. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 319 

presente ata, que vai assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pelo coordenador do 320 

programa e demais presentes. 321 
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