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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2021. 1 

Aos oito  dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas , considerando 2 

medidas de enfrentamento à pandemia, foi realizada de maneira remota, pelo Google Meet: : 3 

meet.google.com/kri-tdmt-kxs  , reuniram-se os membros/as do Programa de Pós-Graduação em 4 

História, Mestrado Profissional, atendendo convocação feita pelo Coordenadora do Programa, 5 

Profa. Dra. Lilian Marta Grisolio, designado para o cargo conforme portaria 156/2021, emitida 6 

pela Reitoria da Universidade Federal de Catalão. A convocação para a reunião ordinária 7 

observou o que disciplina o artigo 8º, item I do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 8 

História – 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. Representantes discentes: Wanderlândia Silva Neiva Fernandes, Simone Pimenta 13 

Carneiro Eliassim e Maíra Aparecida Brandão de Freitas. Ausência justificada: A professora 14 

Regma Maria dos Santos justificou e o professor Cláudio Lopes Maia também justificou, pois 15 

teve atribuições como vice-reitor pró-tempore. Foi apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes, 16 

Profa. Lilian inicia a fala informando que temos evento marcado para o dia 17 de junho no canal 17 

do programa pelo Youtube que será promovido pela professora Márcia, que convidou o professor 18 

Eri Cavalcanti que falará sobre o tema: Para desencastelar a história: tempo, ensino e formação 19 

docente e seguida faremos o sorteio de 10 livros que o CIC conseguiu para este evento. A 20 

professora Lilian ressalta a importância de divulgar os eventos que nós fazemos, como forma da 21 

gente auxiliar o/a aluno/a que participem e se identifiquem que os eventos são feitos na Unidade. 22 

Outros dois informes são questões administrativas: Exclusão da aluna Márcia Rodriny Júnior 23 

Pimenta por esgotamento do prazo de conclusão do curso e o outro é o desligamento a pedido do 24 

aluno Paulo Alves da Silva por questões pessoais. Professor Solazzi pediu a fala informando que 25 

o Paulo é seu orientando, o Radamés me chamou a atenção do distanciamento do Paulo. O Paulo 26 

havia falado que precisava abordar na discussão  sobre o rap, a família dele é uma família popular 27 

que está com dificuldades, o Paulo se empregou na Prefeitura de Goiandira em setores 28 

administrativos e com isso ficou atarefado em seu trabalho  e ele não tem condições de abdicar 29 

do seu emprego, por causa das condições da família e infelizmente pediu o desligamento do 30 
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programa por causa da demanda econômica e disse a ele que era importante mandar uma carta e 31 

deixar a porta aberta para que o Paulo possa assim que a situação pessoal e profissional permita 32 

o retorno de uma nova seleção do Programa. Quero agradecer ao professor Radamés que me 33 

indicou para contactar o Paulo, mas infelizmente pela situação econômica do Paulo, ele não teve 34 

escolha e pediu o desligamento do programa. Outro informe é a continuidade e aprovação das 35 

bolsas, a professora Lilian disse que fomos contemplados com três bolsas da FAPEG, o Ewerton 36 

e a Pâmela orientandos da professora Eliane e Raissa minha orientanda. Nós tínhamos uma bolsa 37 

apenas, depois do processo de redistribuição que a PROPESQ fez, a gente consegui no total de 38 

três bolsas, passamos por um processo probatório, eu e a professora Eliane preenchemos a 39 

plataforma da FAPEG, a gente se sentiu responsável pelo aluno e aluna, porque o preenchimento 40 

é nosso e passa por um crivo, assim, fiquei preocupada de dar uma coisa errada, mas deu tudo 41 

certo. Nós temos três bolsas em andamento e vamos ter este processo final até julho, burocrático, 42 

e eles começam a receber a bolsa a partir de agosto. Outro informe que tivemos dificuldades de 43 

marcar a reunião, por causa das datas e outros compromissos e ela tem uma pauta extensa, e tem 44 

algumas coisas que ficarão pendentes e para tratar das coisas que são mais importantes de agora 45 

e que dar tempo para a próxima reunião. Vou marcar para o mês que vem, para julho, para que 46 

possamos definir alguma coisa, como por exemplo o calendário do 2° semestre e as disciplinas e 47 

professores de cada linha que vão dar aula. Não conseguimos encaixar nesta pauta, mas marcar 48 

outra reunião que outras coisas vão ser decididas depois, mas a gente pode ir pensando por linha 49 

nesta questão das disciplinas e calendário do 2° semestre, mas isso é para próxima reunião. Outra 50 

coisa, o professor Luiz, eu não consegui responder ainda, mas já está em andamento. Ele 51 

conversou com a Reitoria sobre o apoio institucional, nós estamos redigindo uma carta no sentido 52 

de falar a importância deste apoio, na questão do ponto de vista como programa, passamos por 53 

uma situação delicada, sempre dependendo de alguma ajuda e acaba não tendo o apoio formal , 54 

estamos pensando em formalizar isso, para pensar, quais as questões do nosso programa, 55 

formalizado o documento para a Reitoria, a necessidade desse funcionamento e andamento dos 56 

nossos trabalhos,  não está em pauta aqui, mas estamos no processo, mas vamos fazer e vamos 57 

discutir esta carta também no próximo ponto pauta. Outro informe, a professora Eliane pediu a 58 

fala para fazer um convite, que estamos retornando as atividades do Gaia livre, que é um grupo 59 

de pesquisa anômalos do LAGED no dia 24 de junho, vamos receber a Kelly Guajajara sobrinha 60 
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de Sônia Guajajara, ela vai conversar com  a gente sobre a Mídia Índia  e bater um papo sobre os 61 

povos indígenas e depois vou divulgar o card , mas estou convidando, por questões de agenda da 62 

Kelly vai acontecer às 21:00 horas , depois vai ficar disponível do canal do LAGED, o bate papo.    63 

Passa-se para Ponto 2: Aprovação das atas. Professora Lilian inicia o próximo ponto, e fala que o 64 

Alex estava confeccionando as atas nos últimos meses. Dois blocos de atas. Vou perguntar se 65 

podemos votar em dois blocos. Um bloco de 2020: 04 de março, 12 de agosto, 29 de outubro e 66 

18 de dezembro, são 4 atas de 2020. E duas atas das reuniões de 2021. Uma de 22 de janeiro e a 67 

outra 24 de março de 2021. Alguma questão, ajuste ou correção das atas. Vou proceder então por 68 

bloco, fazer as 4 atas de 2020, se todos e todas concordam, por favor se manifestem: aprovadas 69 

por 11 votos e uma abstenção. Segundo bloco são duas atas de 22 de janeiro de 2021 e 24 de 70 

março de 2021, se todos e todas concordarem, por favor se manifestem: atas aprovadas com 12 71 

votos e uma abstenção.  Professora Lilian cumprimenta três novas representantes discentes:  72 

Simone, a Wanderlândia e a Maíra.  Passa-se para Ponto 3:Aprovação do AD REFEREDUM do 73 

pedido de Renilson Carlos Carneiro. Aprovação para que ele pudesse concluir sua carga horária 74 

e conseguir o prazo de conclusão até 31 de maio. Ele solicitou de anexar o excedente de atividades 75 

externas às atividades internas do programa para conclusão do mestrado. Os favoráveis a 76 

aprovação do Renilson Carneiro, por favor se manifestem. Aprovado por 11 votos. Passa-se para 77 

Ponto 4: Complementação de Informações do Sucupira: Professora Lilian prossegue para 78 

próximo ponto de pauta a pedido do professor Paulo sobre as complementações de informações 79 

do Sucupira. Foi deliberado pelos membros do colegiado em fazer reuniões das linhas para as 80 

decisões em relação as essas informações complementares do Sucupira até 30 de junho e cada 81 

linha fazer esta escolha dos trabalhos que representa a identidade, os trabalhos de destaques dos 82 

egressos e professores, com indicação e justificativa como o professor Paulo mencionou. 83 

Aprovado com 14 votos. Passa-se para Ponto 5: Prazos e defesas e trâmites internos. A professora 84 

Lilian e a Márcia se comprometeram e retornarão na próxima reunião com a documentação e 85 

prazos e vão conversar com os alunos e alunas na próxima reunião e tentar resolver estas questões, 86 

o mais importante é a gente tentar falar com nossos orientandos e orientadas no sentido de 87 

cumprimento dos prazos e ficar com esta proximidade. Passa-se para Ponto 6: Proposta do Edital 88 

para o Processo Seletivo de 2021. Professora Lilian esclarece que não deu tempo de finalizar e 89 

enviar o Edital, mas vai apresentar o esboço para começar a discussão. Lançando o Edital do 90 
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Processo Seletivo para 09 de agosto e as inscrições para o final de setembro e a partir daí faríamos 91 

todo o processo de seleção. O prazo para finalizar será em novembro. O envio dos projetos às 92 

cegas, carta de intenção e exame oral. O professor Paulo perguntou se o exame de suficiência 93 

seria da mesma forma da outra seleção, que o candidato participaria em outro lugar e depois 94 

comprovaria o certificado para o programa. A professora Lilian disse que sim, vamos continuar 95 

da mesma forma. Professor Ismar questiona que a data do exame oral será na mesma data de 96 

finados e no dia 11 de outubro é feriado em Catalão. A professora Lilian sugeriu mudar para o 97 

dia 13 a divulgação da lista de inscrições. A data do dia 01 a 05 de novembro mudamos para os 98 

dias 03 a 09 de novembro e a divulgação preliminar do exame oral para o dia 11 de novembro e 99 

divulgamos o resultado e recurso para o exame oral para dia 17 de novembro, e resultado final 100 

para o dia 22 de novembro. Aprovado por unanimidade, 14 votos. Passa-se para Ponto 7: Pedido 101 

de Curso para Convênio com a Prefeitura de Araguari. Deliberam a formação de uma comissão 102 

com os professores: Paulo, Eliane e Ismar para conversarem com o Ademir da FAEC de Araguari 103 

para dar a resposta em relação à Semana da Educação Patrimonial e a partir daí surgirão outros 104 

encaminhamentos da possiblidade de continuidade de outras conversas. Aprovado por 13 votos.  105 

Passa-se para o Ponto 8: Convênio da Prefeitura de Goiandira e Proposta de Processo Seletivo 106 

Especial. Deliberaram a proposta da formação de comissão composta pelos professores: Paulo, 107 

Ismar, Luiz Carlos e Luzia com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação de Goiandira 108 

na inserção para plano de trabalho para abertura de vagas no Processo Seletivo do nosso programa. 109 

Aprovado por 10 votos e duas abstenções. Passa-se para o Ponto 9: III Seminário de 110 

Autoavaliação – PROPESQ. Professora Lilian disse que amanhã, dia 09 de junho acontecerá o III 111 

Seminário de Autoavaliação dos Programas de Pós-graduação da PROPESQ, com abertura no 112 

canal da UFCAT  às 08:30,  ela faz o convite geral, nosso programa vai participar, teremos dois 113 

momentos, na parte da manhã e à tarde, com a abertura na parte da manhã com o  professor  Júlio 114 

Pituba e professora Grenissa, depois nós teremos uma palestra sobre a questão da autoavaliação 115 

dos programas de pós-graduação com o professor Ricardo André Fioroti Peixoto, intervalo para 116 

almoço e na parte da tarde voltamos com a apresentação das comissões dos programas de pós-117 

graduação e as coordenações, com o objetivo de apresentar as ações em curso adotados pelo 118 

programa, para sistemática de autoavaliação apontando os resultados já obtidos , as expectativas, 119 

planejamento em fim, nós temos todo o horário, nossa apresentação será às 17:00 horas, 30 120 
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minutos para cada programa, gostaria de  pedir a  ajuda o professor Paulo, foi um período 121 

complicado por causa da pandemia. A professora Lilian propõe a formação de comissão de 122 

autoavaliação para o futuro, porque é importante para tratar estas questões do Sucupira e outros 123 

assuntos, ou a gente levaria para as linhas definirem esta comissão e também vamos verificar a 124 

participação dos discentes nesta comissão. Foi encaminhado para as linhas definirem a indicação 125 

para esta comissão e a coordenação verificar a participação dos representantes discentes.  Passa-126 

se para o Ponto 10: Ações do Mestrado (proposta de atividades) A professora Lilian esclarece que 127 

este ponto está genérico, mas a intenção é criarmos atividades, a gente falou no início, atividades 128 

da Unidade, atividades do programa. Temos duas questões que envolve esta questão da ação que 129 

a gente pode desenvolver, que é nosso papel enquanto programa de pós-graduação de formação 130 

de professores e também da visibilidade ao nosso programa. Neste intuito uma das propostas que 131 

a gente possa utilizar mais o canal do programa, por enquanto a professora Eliane que está 132 

coordenando, ela sabe usar, no ponto de vista de instrumento, espero aprender, estou no processo. 133 

Para que a gente possa utilizar o canal e divulgar nosso programa e nossas atividades, nossas 134 

pesquisas, projetos e também entrevistas com convidados de várias áreas. Esta questão da 135 

visibilidade pode ser através das redes, que a gente grave e coloque no canal. Os professores 136 

Ismar, Luiz Carlos e professora Márcia falaram da importância das ações que a professora Lilian 137 

mencionou, de construir uma rede de circulação dos conhecimentos. Nada mais havendo a tratar, 138 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pelo 139 

coordenador do programa e demais presentes. 140 

__________________________________________________ 141 
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