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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2020 1 

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

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

reuniram-se os membros do Programa de Pós-Graduação em História, Mestrado Profissional, 4 

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

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

Federal de Goiás. A convocação para a reunião ordinária observou o que disciplina o artigo 8º, 7 

item I do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado profissional. 8 

Estavam presentes os (as) o secretário Alex de Souza Oliveira, professores(as): Paulo Cesar 9 

Inácio, Ismar da Silva Costa, Getúlio Nascentes da Cunha, Luzia Márcia Resende Silva, José Luís 10 

Solazzi, Luiz Carlos do Carmo, Rogério Bianchi de Araújo, Márcia Pereira dos Santos, Jeanne 11 

Silva, e   Lilian Marta Grisolio. Ausência justificada: Cláudio Lopes Maia justificou, pois teve 12 

atribuições como vice-reitor pró-tempore. Eliane Martins de Freitas por motivo de férias e Regma 13 

Maria dos Santos por desempenhar outras atividades na Unidade. Foi apresentada a pauta da 14 

reunião: 01 – Informes, Prof. Paulo César inicia a fala informando do Edital do DBUB n°02/2020 15 

que as inscrições se encerram dia 30/10/2020 que é de grande importância para os membros do 16 

Colegiado e para o mestrado, além das publicações individuais, ele sugeriu que as linhas se 17 

organizem para propor trabalhos coletivos e conversarem com outros pesquisadores do Brasil e 18 

do exterior, que tivessem uma preocupação parecida com o mestrado. Seguindo o próximo   19 

informe, o Professor Solazzi esclarece que o planejamento está em continuidade, que em janeiro 20 

sai o novo Edital, os trâmites administrativos dentro no setor de compras estão encaminhados. No 21 

Edital que se encerra dia 30/10/2020 tiveram várias inscrições, alunos do mestrado e da 22 

graduação. Sobre alguns esclarecimentos de alguns inscritos, referente a declaração de conclusão 23 

da graduação que é solicitada, é possível uma declaração de próprio punho resolveria a declaração 24 

formal do próprio departamento por causa da pandemia. As Obras coletivas poderão construir o 25 

próprio esboço da produção, não precisa estar todos os artigos, pois temos tempo para encaminhar 26 

para editora. Estabelecer também a cultura de publicação dos nossos produtos de pesquisa. Neste 27 

momento, de início das atividades editoriais permanentes, o esboço da proposta resolveria com 28 

tranquilidade a inserção. O segundo volume de recursos para 2021, temos que executar isso para 29 

janeiro e fevereiro, entramos em contato com várias editoras e tivemos resposta dos Estados de 30 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás que teremos publicações permanentes. O eixo fundamental 31 
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do nosso trabalho é o fortalecimento do nosso programa de pós-graduação, a graduação e 32 

publicação docente. A Revista Emblemas já está no lugar importante para os alunos e alunas da 33 

graduação e pós-graduação, temos um rol de propostas de artigos em avaliação ou para serem 34 

avaliados de mais de 15 artigos a 18 artigos dos nossos pesquisadores e pesquisadoras. Outro 35 

informe que o   Professor Paulo esclarece que as obras coletivas devem ser construídas dentro das 36 

linhas, isso fortalece as linhas.  Temos novos responsáveis pelas linhas, a professora Lilian Marta 37 

Grisolio que é responsável pela linha 2 e o Professor Rogério Bianchi que é o responsável pela 38 

linha 1. Os responsáveis que estão deixando as linhas, o Professsor Paulo e Professor Ismar 39 

gostaria que conversassem com eles, as tarefas das linhas assumiram. Constituir comissão para 40 

repensar os textos das linhas, ementas e disciplinas, pensar na produção do colegiado. Textos das 41 

linhas e textos das disciplinas que fossem organizados nas linhas. Outra questão do coordenador 42 

ou coordenadora de linha tem responsabilidade de construir as amarras que ligam a linha enquanto 43 

linha, por exemplo, a mudança de orientador de ser construído e acertado na linha primeiro e 44 

depois para coordenação. Outro informe que a comissão de credenciamento e descredenciamento 45 

foi definido a resolução, os pedidos de credenciamento não são feitos no momento, eles são feitos 46 

em fluxo contínuo, a pessoa pede o ano inteiro e programa define a data para analisar isso. Todos 47 

os pedidos de credenciamento têm o prazo até 30/11/2020 para fazer a análise para o próximo 48 

ano. Em seguida passa-se ao ponto 2: – Tarefas das linhas para o segundo semestre (conclusão do 49 

quadriênio), O professor Paulo esclarece que serão feitas pelas linhas, já foi definido. Repensar 50 

os textos das linhas, comissão para repensar as disciplinas, ementas e bibliografia das disciplinas, 51 

são duas tarefas básicas, isso tem que ser resolvido nas linhas, as linhas irão repensar isso e depois 52 

da comissão com representantes amarram isso. Encaminhado para linhas. Em seguida passa-se ao 53 

ponto 3: Processo Seletivo regido pelo Edital n°01/2019. O Professor Paulo esclarece que teve 54 

problemas na questão do calendário do processo seletivo, estabelecia que 20 de outubro de 2020 55 

tinha que ser divulgado as subcomissões que iriam trabalhar no processo. O Professor Paulo falou 56 

que conversou com Professora Grenissa sobre este fato, e ela disse que teria que retificar o 57 

calendário do processo seletivo. Como o processo foi simplificado não causou tantos problemas, 58 

pois não vai entrar em dezembro. O novo calendário que o Professor Paulo propõe que ao invés  59 

do dia 23/10/2020, seria hoje, dia 29/10/2020 às 16:00 horas as subcomissões que irão trabalhar 60 

no processo seletivo. Tem 48 horas, e no dia 05 de novembro publicaria se tiver algum recurso 61 

até às 16:30 horas. As provas, a avaliação das cartas de intenções na proposta ficam para dia 05 62 
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de novembro de 2020 às 17:00. Significa que elas terão que ser publicadas depois que os 63 

candidatos(as) tiverem condições de saber quem eram as pessoas que iriam avaliá-los(as) as 64 

provas deles e a possiblidade de impetrar com recurso questionando a presença de algum 65 

professor ou professora. Então, seria 05 de novembro às 17:00 horas, 48 horas para recurso e no 66 

dia 10 de novembro publicaria o resultado de algum recurso às 10:00 horas, e às 10:30 publicaria 67 

o resultado final da carta de intenções. No dia 10/11 às 16:00 horas publica a lista de convocados 68 

para a entrevista e a 17:00 horas, os horários para a realização do exame oral. Isso é atribuição 69 

das linhas. A linha 2 tem princípio que todos e todas participem das entrevistas. A linha 1 tem 70 

outro encaminhamento que os professores específicos participem de propostas de projetos 71 

específico. As linhas ficam responsáveis de passar até dia 08 a 09/11/2020, as datas e horários de 72 

cada entrevista para coordenação e para a secretaria informar os candidatos(as) no dia 10 73 

/11/2020. As entrevistas vão ficar para os dias 12, 13 e 16 e 17 de novembro de 2020. Peguem as 74 

datas e dividam os candidatos e horários e encaminhem o documento informando o colegiado o 75 

quem for participar. No dia 18/11 às 09:00 publica o resultado preliminar, prazo de 48 horas. No 76 

dia 23 de novembro publica o resultado final do exame oral às 11:00 horas. E o resultado 77 

preliminar final no dia 23/11/2020 às 16:00 horas, prazo de recurso e no dia 26/11/2020 publica 78 

às 09:00 o resultado final e a homologação às 10:00.  A comissão que vai avaliar os candidatos(as) 79 

que fizeram autodeclaração nos dias 30/11, 01,02,03 e 04 de dezembro e informa quantos foram 80 

aprovados e estão nesta condição e a comissão avalia cada um deles e dar um parecer. Professor 81 

Ismar pediu a fala, questionando o intervalo das entrevistas no caso de recurso. Professora Lilian 82 

também pediu esclarecimento e não entendeu o questionamento do Professor Ismar. Professora 83 

Luzia informou que estará de férias até dia 15 de novembro e poderá participar do processo 84 

seletivo a partir do dia 16/11/2020. Professora Jeanne ressaltou no mesmo sentido do Professor 85 

Ismar, que as entrevistas deveriam ser forma contínua para evitar que os candidatos de quinta-86 

feira e sexta-feira não comunicassem com os candidatos de segunda-feira e terça-feira. Professor 87 

Solazzi esclarece que ele e a Professora Jeanne por serem da banca recursal não podem estar no 88 

rol da banca avaliadora, eles poderiam participar como ouvintes. Professora Jeanne ressalta 89 

também que ela e o Professor Solazzi   não podem estar envolvidos em outras avaliações, pois 90 

eles são da câmara recursal. Ela enviou as cartas de intenções para o programa e esqueceu deste 91 

detalhe, se a linha 2 achar pertinente, a Professora Jeanne pede que desconsiderem, pois ela 92 

participa da câmara de recurso. Professora Lilian esclarece que no exame oral deve haver a 93 
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concentração em duas datas das entrevistas e concorda com o Professor Ismar. O Professor Paulo 94 

esclarece que entende o questionamento do Professor Ismar nesta questão do distanciamento das 95 

datas, e sugere que as entrevistas da linha 2 poderiam acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, 96 

dependendo do retorno das férias da Professora Eliane e a Professora Luzia poderia participar 97 

após suas férias.  Professor Paulo pediu esclarecimento para o Professor Solazzi e a Jeanne, que 98 

compõe a banca recursal, se eles podem participar das entrevistas sem atribuir nota ou se de 99 

participar, causa algum impedimento. Professor Solazzi e a Professora Jeane responderam que na 100 

banca recursal, eles teriam funções somente de observadores, eles não podem perguntar e 101 

interpelar nestas avalições. Professor Paulo reiterou que as linhas definem as estratégias do 102 

projeto de pesquisa, e aceita sugestões como será encaminhado as cartas de intenções, pois a carta 103 

de intenções é analisada pelo programa. Professor Paulo frisou que devido à transição do processo 104 

seletivo, que a inscrição era de forma presencial e passou para inscrição virtual, tivemos 105 

dificuldades, por isso não ocorreu às cegas, em consulta ao Edital não haveria problemas no 106 

decorrer do certame. Professora Lilian sugere que não precisaria agora de formar uma comissão 107 

da carta de intenções e poderia haver um conjunto de avaliadores da mesma linha e o coordenador 108 

da linha faria uma média das notas e divulgava. Professora Luzia esclareceu que não devemos 109 

nos preocupar de forma às cegas neste momento, por todos lerem, toma o conhecimento geral do 110 

panorama do candidato, o que eles estão querendo. Pegar as notas que foram enviadas, fazer a 111 

média e colocar na ata os avaliadores que corrigiram as cartas de intenções ou nos nomes dos 112 

coordenadores de linhas e do mestrado, que serão presidentes desta comissão. Professor Ismar 113 

concorda com a Professora Luzia na questão que o colegiado faz as leituras, cada linha, e assinado 114 

por coordenadores de linha e do mestrado. O Professor Getúlio sugeriu na questão que se todos 115 

avaliassem, deveria haver assinatura de todos, e não só da comissão, composta pelos 116 

coordenadores das linhas do mestrado. Professora Luzia disse que não teria problema, porque 117 

todos os formulários com as notas dos avaliadores que pudessem avaliar, estariam arquivados na 118 

secretaria para consulta, e ocorreria à sistematização das notas dos coordenadores das linhas para 119 

divulgação. Professor Paulo esclareceu que entendeu a preocupação do Professor Getúlio, 120 

dependendo do encaminhamento, se nomeasse a comissão de avaliação e se todos avaliassem e 121 

mandasse para comissão e se aprovasse algo que não foi avaliado por ela, seria complicado. A 122 

linha 1 informa quem vai participar da correção da carta de intenções e a linha 2 a mesma 123 

informação, e ele encaminha à Portaria designando os professores juntos na linha 1 e 2 na 124 
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comissão de avaliação. Cada professor designado corrige todas as provas ou assina que corrigiu. 125 

A comissão sai um grupo de sistematização. Este grupo sistematiza, faz as médias das notas e 126 

publica o resultado. Professor Solazzi sugere que podem modular o rol de avaliadores, para tomar 127 

cuidado preciso, para não cometer erros que podem comprometer o processo seletivo. Ele 128 

proporia que os coordenadores de linha 1 e 2 teriam que fazer um levantamento nos membros da 129 

comissão no rol dos candidatos, no caso de impedimento, dos ex- orientandos, coordenadores 130 

diretos, banca de TCC e grau de parentesco, etc. Professora Jeanne sugere que o professor indique 131 

quando há vínculo direto do candidato para o presidente da comissão. Professor Paulo propõe que 132 

divulgaria hoje, às 16:00, constituição de uma comissão, todos os membros da linha 1 e 2, sem 133 

distinção de linhas, todos os professores do programa, que se dispõe em avaliar projetos de 134 

pesquisa e carta de intenções, exceto a banca recursal, o Professor Solazzi e a Professora Jeanne, 135 

os professores têm o prazo 48 horas para se manifestarem aqueles ou aquelas os candidatos(as) 136 

que se sentem impedidos em avaliar, como a Professora Márcia já se manifestou. A coordenação 137 

faz a publicação dos candidatos que não serão avaliados pelos professores. Foi encaminhado pelo 138 

Colegiado. Passa-se para Ponto 4: Outro. Solicitação de dilação dos prazos de defesas e Exclusão 139 

de discentes. A discente Alessandra Cândida é orientanda da Professora Lilian Marta Grisolio da 140 

silva pediu dilação de prazo mais 3 meses. Aprovado por unanimidade. A discente Luciana de 141 

Morais Trombeta que é orientanda do Professor José Luis Solazzi solicitou dilação do prazo por 142 

mais 3 meses. Aprovado por unanimidade. A discente Nathália Rydam Pereira Silveira que é 143 

orientanda da Professora Jeanne Silva solicitou dilação de prazo por 3 mais meses. Aprovado por 144 

unanimidade. O discente Renilson Carlos Carneiro que é orientando do Professor Paulo César 145 

Inácio solicitou dilação de prazo mais 2 meses Aprovado por unanimidade. Professor Paulo 146 

esclarece que a discente Natália Stefany Duarte, orientanda do Professor Getúlio Nascentes da 147 

Cunha, esgotou todos os prazos, ela está com 43 meses, a coordenação entrou em contato através 148 

de e-mail, e a mesma não respondeu, solicita ao colegiado, em votação do processo de exclusão 149 

da discente, esclarecendo que ela já extrapolou todos os prazos possíveis de serem prorrogáveis 150 

do programa. Aprovado por unanimidade. A discente Rosângela Bandeira dos Santos não 151 

solicitou dilação de prazo, a coordenação tentou ligar para a mesma, a secretaria e a coordenação 152 

mandaram mensagem, e a mesma não atendeu. Em votação do processo de exclusão da discente 153 

Rosângela Bandeira dos Santos, por desistência, considerando que ela não pediu prorrogação, não 154 

procurou a orientadora Márcia Pereira dos Santos há mais de 1 ano e orientadora já manifestou 155 
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isso, a coordenação tentou contato por telefone e e-mail e a secretaria passou e-mail e não 156 

obtiveram retorno. Aprovado com uma abstenção. Passa-se para Ponto 5: Mudança do calendário 157 

do Programa.  Conforme lido pelo coordenador no início da reunião, em votação a mudança do 158 

calendário do Programa, que se inicia com a divulgação das subcomissões, hoje, no dia 159 

29/10/2020 e que será divulgado hoje à tarde. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 160 

tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pelo 161 

coordenador do programa e demais presentes. 162 
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