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ATA Nº 3/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  
CURSO DE HISTÓRIA-LICENCIATURA 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do curso de 
História - Licenciatura, realizada no dia 09 de dezembro de 
2020, às 14h00, por videoconferência. 
 

 
Aos nove de dezembro de 2020, às quatorze horas, se reuniram por videoconferência em 1 

razão da pandemia do coronavírus, as/os professoras/es: Juliana Pirola da Conceição 2 

Balestra, Endrica Geraldo, Tiago Bonato, Ana Rita Uhle, Hernán Venegas Marcelo, Eder 3 

Cristiano de Souza, Tiago Costa Sanches, Pedro Afonso Cristóvão dos Santos, Clécio 4 

Ferreira Mendes e a representante discente Sara Geittens. Os professores Clóvis Antonio 5 

Brighenti e a técnica Patrícia Regina Cenci Querioz justificaram a ausência.  A reunião teve 6 

como pauta: 1) Deliberação sobre a situação da coordenação do curso a partir do dia 7 

10 de dezembro; 2) Informes; 3) Avaliação do ERE no curso; 4) Planejamento 8 

da retomada do semestre de 2020.1; 1) A Profa. Juliana Balestra iniciou a reunião 9 

agradecendo o apoio do colegiado em sua gestão na coordenação do curso nos últimos 10 

dois anos e meio. Lembrou-se dos muitos desafios enfrentados nesse período, como a 11 

formatura da primeira turma do curso, o processo de avaliação do curso junto ao MEC, a 12 

realização de vários processos seletivos e a formatura da maior turma da Unila até o 13 

momento, com 26 alunos que se formaram juntos e periodizados em 2019 (turma de 2016). 14 

Sobre o processo de substituição da coordenação e vice-coordenação do curso, a Profa. 15 

Juliana Pirola Balestra informou sobre as dificuldades burocráticas da realização das 16 

eleições por problemas provocados pela pandemia e apresentou ao colegiado a proposta 17 

de indicação das Professoras Endrica Geraldo e Ana Rita Uhle para assumir a 18 

coordenação e vice coordenação, respectivamente, conforme previamente acordado, até 19 

que sejam realizadas novas eleições para as coordenações de curso do ILAACH, previstas 20 

para março de 2001. A consulta foi realizada entre os presentes e aprovada por 21 

unanimidade; 2) A Profa. Juliana Balestra informou sobre o encaminhamento do processo 22 

de contratação da Professora Visitante Carola Gabriela Sepúlveda Vásquez, cujo exercício 23 

na UNILA está previsto para iniciar em janeiro de 2021, e sobre a necessidade de 24 

representação do curso no Fórum de Licenciaturas da Unila. Após consulta ao colegiado, 25 

indicou-se os seguintes nomes para os respectivos cargos: II - presidente(a) (titular) dos 26 

Núcleos Docentes Estruturante (NDEs) dos cursos de licenciatura da UNILA: Ocupando a 27 

cadeira de coordenação de curso a docente Endrica Geraldo (sem suplência), ocupando 28 

a cadeira de presidência do NDE a docente Ana Rita Uhle – Suplente: Juliana Pirola da 29 

Conceição Balestra; III -  e ocupando a dadeira de coordenação de estágio do curso de 30 
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História: Tiago Costa Sanches – Suplente: Éder Cristiano de Souza. Na sequência, o Prof. 31 

Tiago Sanches solicitou deixar a presidência do NDE e a Profa. Ana Rita Uhle se 32 

prontificou a assumir o encargo, tendo a Profa. Juliana Pirola Balestra como sua suplente. 33 

O Prof. Hernan Venegas Marcelo também se ofereceu para integrar o NDE e o colegiado 34 

concordou. O Prof. Eder Souza também apresentou dois informes: o primeiro sobre a 35 

prestação de contas do evento realizado em Jornadas de Educação Histórica, realizado 36 

em 2017, que teve um saldo positivo de aproximadamente cinco mil reais. Segundo o Prof. 37 

Éder, havia sido acordado anteriormente que este saldo voltaria para o curso após a 38 

realização do evento, mas ele está esperando finalizar a prestação de contas do recurso 39 

recebido pela CAPES para fazer a restituição do valor. O segundo informe foi sobre a 40 

proposta de sediar o Encontro da Anpuh-PR na Unila, em julho de 2022, com apoio do 41 

colegiado do curso. A professora Juliana Pirola Balestra lembrou também que há outro 42 

evento que será sediado na Unila no mesmo período, o encontro nacional da ANPHLAC. 43 

O colegiado deliberou que apoiará ambos os eventos, que são de extrema importância 44 

para divulgar a Unila e as atividades do curso. 3)  A Profa. Juliana Balestra solicitou aos 45 

docentes presentes que ministraram disciplinas no Período Especial Emergencial – PEE 46 

(período 2020.5) que relatassem as experiências obtidas com a oferta de disciplinas por 47 

meio do ensino remoto, para auxiliar no planejamento da retomada do período letivo de 48 

2020.1, que está prevista para seguir na modalidade de ensino remoto. O Prof. Tiago 49 

Bonato iniciou os relatos, indicando a importância de manter turmas menores, as 50 

dificuldades de obter participação nos fóruns, os relatos de estudantes sobre o excesso 51 

de trabalhos e o tempo maior gasto com o preparo das aulas nesta modalidade. O Prof. 52 

Clécio Ferreira Mendes mencionou questões defendidas pelo sindicado sobre a indicação 53 

de carga horária mínima de 4 créditos aos docentes no ERE. O Prof. Hernan Venegas 54 

Marcelo mencionou experiências positivas no ERE para o Mestrado, como o envolvimento 55 

dos alunos e a facilidade de contar com a participação de convidados externos e sugeriu 56 

que essa iniciativa poderia se manter nos cursos, mesmo após o retorno presencial. O 57 

prof. Tiago Sanches mencionou as experiências positivas no desenvolvimento do 58 

Programa Residência Pedagógica, que tem encontros virtuais e sugeriu que as disciplinas 59 

contassem com mais professores para dinamizar as discussões. Considerando o cenário 60 

de pandemia o docente ainda indicou a importância de reduzir a quantidade de atividades 61 

não presenciais, pois os discentes apresentam dificuldade em cumprir a excessiva 62 

quantidade de trabalhos propostos pelos docentes no modelo remoto. A Profa. Endrica 63 

Geraldo destacou a rotatividade dos alunos nas disciplinas, que começam muito cheias e 64 

depois muitos abandonam e expressou preocupação com as disciplinas que serão 65 

oferecidas para os calouros. O prof. Eder Souza compartilhou sua experiência no ERE no 66 

curso de Especialização e defendeu a necessidade da discussão sobre a carga horária no 67 

trabalho docente que é maior no ERE. A estudante Sara Geittens também compartilhou 68 

suas experiências no ERE e destacou as dificuldades de conciliar a carga horária de 69 



 
Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História 

Centro Interdisciplinar de Antropologia e História 

 
atividades remotas com demandas pessoais, que aumentam no período de isolamento; 4) 70 

Após ouvir todos os relatos o colegiado deliberou sobre a importância de reduzir o tamanho 71 

das turmas na retomada do semestre de 2020.1 por meio do ensino remoto, com o limite 72 

máximo de 25 alunos para cada turma – a exceção das turmas do primeiro semestre, 73 

ofertadas aos calouros do curso. Com isso, todas as turmas abertas pelo curso para o 74 

terceiro, quinto e sétimo períodos deverão ser fechadas e reabertas com o limite máximo 75 

de 25 alunos. Além disso, todas as vagas das novas turmas abertas deverão ser 76 

reservadas para o curso de História Licenciatura. A atribuição das disciplinas segue como 77 

na grade em anexo, faltando apenas a confirmação dos componentes ofertados pelo Ciclo 78 

Comum de Estudos – CCE. Por decisão do colegiado também deverão ser canceladas as 79 

turmas de reoferta de componentes, atribuídas a Profa. Juliana Balestra - HIL0035 - 80 

HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA  AMÉRICA LATINA  e HIL0056 - 81 

LABORATÓRIO DE ENSINO EM HISTÓRIA I Turma 2 – por indisponibilidade de carga 82 

horária da docente, que assumiu componentes anteriormente atribuídos à professora 83 

visitante que teve o contrato encerrado, e também a turma HIL0042 -  LIBERALISMO, 84 

REVOLUÇÃO E DEMOCRACIA, anteriormente atribuída à Profa. Tereza Spyer, por já ter 85 

sido ofertada no PEE. Não havendo nada mais a tratar, eu, Endrica Geraldo, lavrei a 86 

presente ata, que após as leituras e aprovação do Colegiado da área, segue para 87 

assinaturas. 88 

Endrica Geraldo __________________________________________________ 89 

Juliana Pirola da Conceição Balestra __________________________________ 90 

Ana Rita Uhle  ____________________________________________________ 91 

Tiago Sanches ____________________________________________________ 92 

Eder Cristiano de Souza _____________________________________________ 93 

Tiago Bonato_______________________________________________________ 94 

Hernán Venegas Marcelo______________________________________________ 95 

Pedro Afonso Cristóvão dos Santos ______________________________________ 96 

Clécio Ferreira Mendes  ________________________________________________ 97 

Sara Geittens ________________________________________________________ 98 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 15:23 ) 
HERNAN VENEGAS MARCELO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1926961

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 18:07 ) 
EDER CRISTIANO DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2146300

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 16:10 ) 
ENDRICA GERALDO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1022729

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 16:09 ) 
PEDRO AFONSO CRISTOVAO DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2222384

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 14:26 ) 
TIAGO COSTA SANCHES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1225552

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 18:04 ) 
JULIANA PIROLA DA CONCEICAO BALESTRA 

COORDENADOR DE CURSO

2318394

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 15:01 ) 
ANA RITA UHLE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1829050

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 15:00 ) 
CLECIO FERREIRA MENDES 

PROFESSOR VISITANTE

1458831

(Assinado eletronicamente em 11/12/2020 15:10 ) 
TIAGO BONATO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3125271
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