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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2020 1 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 2 

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

Google Meet, 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) o secretário: Alex de Souza Oliveira, professores(as): 9 

Paulo Cesar Inácio, Ismar da Silva Costa, Regma Maria dos Santos, Getúlio Nascentes da Cunha, 10 

Eliane Martins de Freitas, Luzia Márcia Resende Silva, Luiz Carlos do Carmo, Rogério Bianchi 11 

de Araújo, e   Lilian Marta Grisolio. Ausência justificada: Cláudio Lopes Maia justificou, pois 12 

teve atribuições como vice-reitor pró-tempore. José Luís Solazzi por motivo de férias. Foi 13 

apresentada a pauta da reunião: 01 – Informes, Prof. Paulo César inicia a fala informando o 14 

cronograma de envio do Sucupira, os coordenadores do programa liquidaram as férias, temos que 15 

enviar o relatório para a coordenação de pesquisa nos dias 08 a 22 de fevereiro de 2021, para eles 16 

verificarem se tem alguma inconsistência, devolverem nos dias 22 a 08 de março e temos que 17 

enviar o definitivo da coleta do Sucupira dia 23 de março. Outro informe que Professor Paulo 18 

esclarece sobre os critérios de avaliação está sendo elaborado, o que está frisando uma proposta 19 

multidimensional, não sei se afronta o que definido em relação aos outros, recebemos do grupo 20 

poligonal, vai ser tipo o campo específico, para discutir articulação, aderência e atualização das 21 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, estrutura curricular, bem 22 

como, infraestrutura disponível em relação aos objetivos, missão, modalidades do programa, 23 

incluindo a descrição, os objetivos e missão do programa, perfil do corpo docente e sua 24 

compatibilidade e adequação com a proposta do programa, planejamento estratégico da 25 

instituição com vista da sua gestão do seu desenvolvimento futuro. Procedimento e resultado da 26 

autoavaliação do programa com foco na formação discente em produção intelectual, qualidade e 27 

adequação das teses e dissertações equivalentes em relação das áreas das linhas de pesquisa do 28 

programa. Professor Paulo continua sua fala e ressalta que alguns critérios que estão sendo 29 

trabalhados estão muito bons para os mestrados profissionais, frisa aquela questão que o programa 30 

pode ser muito bem avaliado, tendo uma inserção com muito impacto na região e não 31 
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necessariamente exigir uma produção que impactaria nacionalmente, mas são questões que ainda 32 

estão sendo trabalhadas. Outro informe, Professor Paulo informa que está um pouco preocupado 33 

com o primeiro edital, porque seria muito importante que o ebook saísse em 2020, por causa da 34 

relação da produção do quadriênio com o programa, mas o problema não é só dele, mas se tiver 35 

10 produções em 2020, ele conversaria com o Professor Solazzi e terá um encaminhamento nesse 36 

sentido. A Editora só recebe depois que publicar tudo, então seria interessante para ela publicar 37 

agora, não tem a certeza da editora. O professor sugere que o programa poderia elaborar um ofício 38 

para editora com a finalidade de contar a importância de fechar o edital desse ano. Professora 39 

Regma pediu a fala e sugere para pedir à editora para fazer o ISBN em 2020, que temos até março 40 

para lançar e bem provável que até lá que os ebooks estejam prontos, então, até março possamos 41 

ter acesso o ISBN e que seja registrado em 2020, porque as produções contam como 2020. 42 

Professor Paulo falou que vai encaminhar para o Professor Solazzi. Em seguida passa-se ao ponto 43 

2: Elaboração do Relatório Sucupira - fechamento do Quadriênio; Professor Paulo esclarece que 44 

voltaremos no dia 20 de janeiro de 2021, e pensou em fazer ele mesmo a construção do 45 

planejamento de janeiro e sugere que a Professora Eliane e a Professora Lilian, vice- coordenadora 46 

do programa pudessem somar neste planejamento. Ele propõe também em intervir em cada parte 47 

do texto, colocar as partes que achar interessante, e no planejamento, ele joga e divide as tarefas, 48 

mas ele entende que seria exaustivo neste período de recesso e deixaria este planejamento para 49 

janeiro, se todos e todas concordarem, se alguém quiser somar, mande um e-mail para o programa, 50 

senão com o planejamento a gente retorna. Professor Ismar falou se alguém dispuser. Professora 51 

Luzia perguntou se dar tempo para janeiro, Professor Paulo falou que teríamos que fazer o 52 

esqueleto, porque na verdade vai até março, temos que fazer uma estratégia de escrita que sintetiza 53 

em 4 anos. Então, temos que pegar o percurso do programa e mais do que construir uma coisa 54 

nova para frente e dizer o que fizemos, vai ser um problema porque ainda terminamos de rever as 55 

disciplinas, o texto eixo do programa. O processo seletivo virtual exigiu todo o esforço do 56 

programa e teve outras atividades também, talvez uma estratégia de escrita, que diga que abriu o 57 

diálogo e ter construído o DBUB vai ser uma coisa importantíssima para contar.    Em seguida 58 

passa-se ao ponto 3: Homologação do Resultado do Processo seletivo regido pelo edital 01/2019; 59 

O Professor Paulo falou que foi uma grande conquista pela seleção ter acontecido de forma virtual. 60 

Tínhamos alunos(as) aprovados(as) com certificado de suficiência do ano de 2018 e lá no edital 61 

apresentava que teria o prazo de 2 anos da data do protocolo da secretaria do programa, no caso 62 
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quem apresentasse este certificado em 2021, já teria mais de 2 anos. Professor ressaltou que 63 

conversou com a Professora Grenissa e disser que poderia protocolar estes certificados antes da 64 

matrícula, em 2020. A secretaria informou que a metade dos alunos(as) já haviam apresentado os 65 

certificados de suficiência. Professor Ismar pediu esclarecimento se os certificados entregues no 66 

início da seleção se seriam convalidados, e o Professor Paulo disse que sim, e disse também que 67 

a secretaria informou várias seleções com certificação em suficiência de língua estrangeira para 68 

os(as) candidatos(as). Professora Regma perguntou se poderia homologar o resultado final da 69 

Seleção sem os certificados de língua estrangeira e o Professor Paulo disse que o edital apenas 70 

menciona que na data da matrícula o aluno ou aluna precisa apresentar este certificado de 71 

proficiência, fazendo em qualquer instância é uma condição para ele entrar no programa. Então 72 

assim, o certificado de suficiência é o documento que não podemos esperar, porque não está na 73 

nossa alçada. Homologando o resultado significa que os(as) candidatos(as) estão plenamente 74 

aprovados no programa, pelo edital, eles precisam do direito pleno de entrar, apresentar o 75 

certificado de suficiência. Professor Getúlio disse que poderíamos homologar o resultado da 76 

seleção com ressalva com apresentação do certificado de suficiência de língua estrangeira. 77 

Professor Paulo propôs em seguida o processo de votação à homologação do resultado do 78 

processo seletivo regido do edital n°01/2019 com entrada da turma no 1° semestre de 2021, 79 

deixando expresso que na ata de homologação vai constar a necessidade desses alunos e alunas 80 

apresentarem até a data de matrícula, o certificado de suficiência em língua estrangeira, o 81 

exercício pleno do direito de ter sido aprovado na seleção, inclusive os nomes daqueles que não 82 

apresentaram o certificado. Nomes: Ana Lúcia Lopes de Assunção, Joyce Pereira Salão, Cezareia 83 

Cristiani de Sousa Pereira, Sandra Maria de Mesquita, Raíssa Alves da Silva, Liliane Timóteo da 84 

Silva, Inoá Alves Cavalcante Lobo, Juliana Guimães Pires, Rômulo Mendes Faria, Hellen Pires 85 

Carneiro, Maíra Aparecida Brandão de Freitas, Kelma Gonaçalves Sobrinho, Valdivino Nunes 86 

dos Santos Júnior e Douglas Jazon Vieira de Souza. Aprovado por unanimidade Passa-se para 87 

Ponto 4: Apreciação do relatório da comissão de credenciamento, descredenciamento e 88 

recredenciamento; Professor Paulo esclarece conforme a nova resolução de 2019 que aprovamos. 89 

O processo de credenciamento é feito em fluxo contínuo, os interessados podem fazer o pedido o 90 

ano todo e o único compromisso é a comissão deverá reunir uma vez no ano para apreciar os 91 

pedidos. Temos apenas uma inscrição, o pedido do Professor Radamés Vieira Nunes. Professor 92 

Ismar falou da preocupação que linha 1 que perderam dois professores- historiadores, falou da 93 
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proporção de historiador no historiador, e hoje, matematicamente não tem espaço para não 94 

historiadores, e se o Professor Radamés for aprovado no credenciamento, ainda temos o déficit 95 

de 1 historiador no encontro geral do programa, para a próxima entrada se não tiver mais 96 

historiador, não abre espaço para não historiador e estaríamos desequilibrados em relação ao 97 

programa. Professor Paulo ressaltou a preocupação do recrutamento, que as pessoas que tenham 98 

preocupações que reaproximem com o mestrado profissional, que as linhas tenham trabalhado, 99 

que impactam a realidade do ensino formal e informal. O recrutamento tem que ser construído, 100 

não pelo convite do programa, a pessoa tem que manifestar interesse nas relações cotidianas, 101 

bancas, informalmente, e não podemos credenciar somente historiadores no programa. Professora 102 

Regma e Eliane falaram da importância de mapear, pensando nas pessoas que podem colaborar, 103 

a partir dos interesses o tem recebido seleções. Professora Luzia falou da importância da 104 

transdisciplinaridade para agregar os professores de Ciências Sociais, pessoas preocupadas na 105 

formação de professores e também pelo motivo que na última seleção tivemos alunos de diversas 106 

áreas. Professor Paulo falou que este assunto poderíamos levar para o planejamento. Professor 107 

Paulo propôs a votação do relatório da comissão de credenciamento e descredenciamento do 108 

Programa de Pós-graduação que recomenda que o Professor Radamés Vieira Nunes como 109 

membro permanente do programa vinculado a linha 1. Aprovado por unanimidade. Passa-se para 110 

Ponto 5: Apreciação e deliberação do calendário proposto para o primeiro semestre de 2021; O 111 

Professor Paulo esclarece que fez um calendário de acordo com a UFCAT tinha aprovado. O mês 112 

de maio estaria cheio e tem o recesso acadêmico. Do dia 1° ao dia 19 de maio tem o recesso 113 

acadêmico. O Professor Paulo esclarece que refez na proposta que ele fez, tem o planejamento e 114 

ficou tranquilo. Tem o prazo de dois dias para a matrícula de alunos regulares, três dias para 115 

alunos ingressantes, um prazo para lançamento do edital de alunos especiais, dois dias para 116 

inscrição de alunos especiais, dois dias para matrícula de alunos especiais. No dia 11 de fevereiro 117 

de 2021, às 08:00 horas, recepção virtual para os alunos ingressantes e as aulas no dia 18 de 118 

fevereiro de 2021. Recesso acadêmico dias 01 ao dia 19 de maio, segundo a graduação, teremos 119 

dias letivos e feriados, fechava os 16 dias no dia 01 de julho e concluindo dia 15 de julho de 2021 120 

prazo final para fechar as notas. Professora Regma demonstrou a preocupação do quadriênio se 121 

poderia consultar a área de história nesta questão de excepcionalidade de como isso poderá afetar 122 

a nossa avaliação. Professor Paulo disse que poderá consultar o grupo de poligonal dos 123 

coordenadores de história e o Professor Cláudio Batalha, dependendo da resposta podemos levar 124 
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para o planejamento. O Professor Paulo falou que terá três professores que vão estar envolvidos 125 

nas disciplinas de pós-graduação no 1° semestre de 2021, uma disciplina de Teorias comum para 126 

o grupo, uma disciplina de cada linha a tarde e no segundo semestre quatro professores.   Em 127 

votação, a proposta do calendário acadêmico para o 1° semestre de 2021, começando com o 128 

planejamento, as aulas começando dias 18 de fevereiro de 2021 e aulas terminando no dia 01 de 129 

julho. Aprovado por unanimidade. Passa-se para Ponto 6: Definição da data do planejamento do 130 

programa para 2021; O Professor Paulo esclarece o planejamento para dois momentos, 131 

precisamos de um momento para apenas as duas linhas, primeiro momento a linha 1 e a linha 2 132 

reúnem e planejam tudo, recruta quem a gente vai convidar, quais atividades vamos fazer, quem 133 

vai ficar responsável por repensar os textos das disciplinas, quem vamos indicar, temos eleição 134 

da coordenação em abril, tem as comissões do programa, acompanhamento discente, 135 

credenciamento e descredenciamento, as linhas precisam contar isso. Tem coisas que precisam 136 

ser resolvidas primeiramente na linha. Segundo momento, trazer as coisas para as linhas, para 137 

incorporar e fortalecer o planejamento do mestrado. O colegiado vai fortalecer à medida das 138 

deliberações das linhas. A proposta que a gente encaminhe para a Unidade que tenha dois 139 

momentos, um momento para reservado para as linhas e o segundo momento, o colegiado junto 140 

possa organizar as deliberações para 2021. Professora Luzia pediu esclarecimento se o Professor 141 

Paulo pensou nas datas. Professor Paulo esclarece com previsão para os dias 20, 21 e 22 de janeiro 142 

de 2021. Professora Eliane perguntou também sobre os alunos desaparecidos e Professor Paulo 143 

falou que poderia ser tratado no planejamento ou no próximo ponto de pauta. Professor Paulo 144 

esclarece que as datas do planejamento não podem chocar com o planejamento da Unidade. 145 

Professora Lilian disse poderia ser definido as datas agora. Professora Regma pediu para 146 

encaminhar a lista de conclusão dos orientandos com os prazos para ser discutido no 147 

planejamento. Professor Paulo e a secretaria se comprometeram encaminhar para os professores. 148 

Professor Paulo perguntou ao Professor Luiz, Diretor da Unidade o que ele acha nesta questão 149 

das datas do planejamento do mestrado para os dias 20,21 e 22 de janeiro. Professor Luiz 150 

respondeu que talvez teríamos outras datas para o planejamento além destas datas por causa das 151 

demandas de outros cursos e disse que terá o planejamento da Reitoria. Professora Eliane 152 

esclarece que o 1° semestre pode ser remoto vai exigir planejamento mais tempo. Professor Paulo 153 

falou da importância do planejamento do mestrado para janeiro, por causa do alinhamento das 154 

linhas 1 e 2, recrutamento como estratégias e demandas do Sucupira. Professora Eliane retornou 155 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO 

PROFISSIONAL  

 

 

PGH-MP UFG/Regional Catalão - Bloco C sala 09, Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, 
Catalão/GO, CEP 75704-020 - Fone 64 3441-5309. E-mail: ppghmp@gmail.com / site: mestrado_historia.catalao.ufg.br 

sua fala e disse que precisamos nos reorganizar o planejamento, nestas datas com relação ao 156 

mestrado e dê conta de todas as tarefas. Professor Luiz esclarece que fez uma proposta de 157 

calendário e encaminhou para os coordenadores para abrir a conversa para os dias 20 e 21 para 158 

os cursos e dia 22 de janeiro para direção e mestrado, conhecimento das questões do mestrado, 159 

podemos equacionar um dia para o curso, mestrado e a Unidade. Podemos refazer a proposta para 160 

atender os coordenadores. Professor Paulo frisou que o mestrado terá dois momentos para 161 

organizar as linhas e do programa, e que o Professor Luiz vai encaminhar as propostas dos 162 

encaminhamentos dos coordenadores, inclusive do mestrado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-163 

se a presente ata, que vai assinada por mim, Alex de Souza Oliveira, secretário, pelo coordenador 164 

do programa e demais presentes. 165 
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