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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2021. 1 

Aos oito  dias do mês de julho 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/hfa-qyug-yqx  , 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, Cláudio 10 

Lopes Maia, Luzia Márcia Resende Silva, Luiz Carlos do Carmo, Rogério Bianchi de Araújo e 11 

Lilian Marta Grisolio. Representantes discentes: Wanderlândia Silva Neiva Fernandes, Simone 12 

Pimenta Carneiro Eliassim e Maíra Aparecida Brandão de Freitas. Ausência justificada: Eliane 13 

Martins de Freitas, Getúlio Nascentes da Cunha, José Luís Solazzi e Radamés Vieira Nunes. Foi 14 

apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes, Profa. Lilian inicia a fala pedindo a inclusão de   15 

um ponto de pauta, com a indicação de dois professores para compor a coordenação de área, para 16 

compor a comissão de avaliação do quadriênio do Sucupira. Outro informe, para lembrar para os 17 

professores não esquecerem de passar a divulgação dos eventos para o Alex fazer o registro, de 18 

todos os eventos que vocês organizam, participam, laboratórios e afins. Estamos contabilizando 19 

por semestre, carga horária para as atividades internas do Instituto para que não haja problemas 20 

com os discentes, para que não ocorra a fala que não oferecemos atividades com carga horária 21 

interna suficiente. Outro informe, o professor Ismar informa que na disciplina de laboratório de 22 

fontes, teremos uma atividade com o convidado, o professor Luís Humberto. Ele autorizou que 23 

abrisse para o público externo nesta segunda-feira, agora, com o tema: Texto e Cena Teatral como 24 

fontes para os estudos históricos, fizemos a divulgação para o Instituto e CIC, a ideia é aumentar 25 

a partir da autorização de outros convidados fazer essa chamada para quem quisesse participar. 26 

Outro informe da professora Lilian, é que a nova coordenadora da linha 2 e a professora Luzia 27 

que a substituirá nesta demanda. Outro informe da professor Lilian, que nós tivemos uma reunião 28 

com a Reitoria para se tratar com a transição do sistema SIGAA, é bom manter-se atento, pois a 29 

transição neste período vai até no meio do mês. E lembrar que SICAD não fará a migração, e 30 
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pedir todos e todas para entrarem no sistema do SICAD e salvar seus SICADS, pois não vai 31 

ocorrer a migração e não sabemos se teremos acesso. Até decidir o novo formato e aconselhável 32 

que que salvem os SICADS. Outro informe, encerramento do semestre 2021-1, as notas da turma 33 

atual devem ser consolidadas até dia 15/07 na quinta-feira que vem no SIGAA. Outro informe, a 34 

professora Lilian informa sobre o Edital do DPUB está aberto até 31 de agosto, a coordenação do 35 

mestrado gostaria de pedir a vocês que incentivem nossos egressos, para aqueles e aquelas que já 36 

tenham o texto pronto para transformar em livro que podem submeter a publicação por e-mail e 37 

dizer a importância disso no Sucupira, como está sendo cobrado a produção acadêmica dos 38 

discentes. Favor entrar em contato com seus orientandos e ex-orientandos e incentivar até 31 de 39 

agosto dar para apresentarem. Outro informe, o professor Paulo informa que amanhã às 14:00 40 

horas foi marcada uma reunião em ambiente remoto com a Carla, secretária de educação do 41 

município de Goiandira. Em decorrência da nossa reunião do mestrado com a possiblidade de 42 

estabelecer um convênio, ele foi aprovado e precisa definir de como será o encaminhamento. 43 

Depois da aprovação do colegiado, a primeira reunião que tivemos com ela para construir algumas 44 

questões, ainda de maneira geral teremos outras reuniões para alinhar essas questões. Outro 45 

informe, a professora Márcia informa sobre a organização do evento. Que ela fez o pedido ao CIC 46 

sobre os financiamentos e os flyers. O discente Daniel faz os flyers e o mesmo está sem recursos. 47 

A professora Márcia diz que teve que arcar com os custos dos últimos flyers, se algum colega se 48 

dispuser em ajudar com os custos dos flyers do Daniel. Sobre o livro do professor Luiz está quase 49 

pronto, mandei o pedido para o CIC para comprar dos livros, mas não temos data definida para 50 

fazer os flyers. Sobre o livro da organização do professor Paulo, a professora esclarece que está 51 

com algumas informações e pergunta ao professor Paulo se o autor do livro quer divulgar alguma 52 

obra, se ele quer fazer este gesto também, e ela acha muito interessante na questão das 53 

distribuições dos livros, na socialização dos livros. Ela diz que não tem problema em fazer os 54 

projetos, aliás ela adora, mas precisa das informações necessárias. Outro informe com o professor 55 

Rogério, ele esclarece que mandou informações do evento para a secretaria e pergunta se deu 56 

tempo de receber, o convidado é o Daniel Nolasco, que foi ex-aluno de alguns professores e trará 57 

o filme: Paulistas, que foi filmado em Catalão e Campo Alegre, vamos passar o filme e após o 58 

filme faremos o debate sobre ele, será em conjunto com Cineclube, Diretoria de cultura e do 59 

Mestrado. Outro informe do professor Rogério, ele diz que organizando a publicação da revista 60 
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emblemas, a primeira de 2022, que está recebendo os artigos em até 07 de setembro de 2021 e o 61 

tema é cinema e reclusão social, pede para divulgar para o pessoal. Professora Lilian diz que o 62 

pedido da divulgação do evento chegou para o programa. Professor Ismar diz que podemos pedir 63 

para as estagiárias do CIC sobre a elaboração do flyer, mas podemos contribuir com o Daniel 64 

também. Outro informe, a professora Lilian esclarece que está em fase de elaboração da 65 

montagem de equipe para criação e divulgação do material do programa.  Passa-se para Ponto 2: 66 

Fórum Goiano de Pesquisa da Pós-graduação em História - participação/inscrição de trabalhos e 67 

indicação de 5 docentes para participar como pareceristas, foi encaminhado os nomes para o II 68 

Fórum Goiano: Eliane, Ismar, Paulo, Márcia e Jeanne. Passa-se para Ponto 3: calendário 2º 69 

semestre/2021. Aprovado por 11 votos. Passa-se para Ponto 4: Indicação de professores e 70 

disciplinas por linha para 2° semestre de 2021. Foi definido na Linha 1:  Manhã – História e 71 

Transdisciplinaridade – Rogério, Ismar e Solazzi, tarde – Seminário de Pesquisa – Márcia, linha 72 

2: Manhã – Seminário de Pesquisa, Luzia, tarde: Ensino de História e Diversidade – Eliane. É 73 

preciso verificar os trâmites para pedir alteração e inclusão das disciplinas, bibliografias e textos 74 

das linhas.  Passa-se para Ponto 5: Indicação de professores para comissão de Auto Avaliação - 75 

PROPESQ. Foram indicados os professores: Jeanne, Márcia e Radamés, o secretário: Alex e os 76 

representantes discentes: Wanderlândia, Maíra e Simone Eliassim. Aprovado por 12 votos. 77 

Encaminhar para PROPESQ, encaminhar documento da CAPES com orientações. Passa-se para 78 

Ponto 6: Pedidos de prorrogação de defesa – Turma 2019. Discentes e orientadores: Luceli 79 

Santília, professora Luzia, Acácia Kairane, professora Regma, Rosalina Aparecida, professora 80 

Eliane, Simone Cristina, professor Paulo, Fernando Sousa, professor Rogério, Jeismar Modesto, 81 

professor Luís Carlos, Marco Túlio, professora Luzia, Wesley Oliveira, professor Luís Carlos, 82 

Edvaldo Félix , professor Solazzi, Marcelo Vaz, professora Jeanne, Renato Silva, professor 83 

Cláudio, Israel Carneiro, professora Eliane, Herifrânio, professor Paulo, Andrea Resende, 84 

professor Rogério, Fernando Oliveira, professora Eliane, Leonardo Ribeiro, professora Márcia. 85 

Total: 16 pedidos de prorrogação por 6 meses, a contar de 01/10/2021. Aprovados por 12 votos. 86 

A professora Lilian esclarece que agendaremos uma nova reunião com devidos documentos que 87 

regulamentam a questão do prazo regulamentar dos Mestrados Profissionais. Atentar para os 88 

trâmites internos e resoluções internas sobre marcação de qualificação e bancas.  Inclusão de 89 

Pauta, ponto 7: Indicação de dois professores para compor a coordenação de área, para compor a 90 
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comissão de avaliação do quadriênio do Sucupira. Indicados: professora Jeanne e professor Ismar. 91 

Encaminhar para área da CAPES.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai 92 

assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pela coordenadora do programa e demais 93 

presentes. 94 
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