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Ministério da Educação
Universidade Federal da Integraçäo Latino-Americana

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

Centro Interdisciplinar de Antropologia e História

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do curso de

História - Licenciatura, realizada no dia 18 de outubro de

2018, às l4hs, na sala C303 do Jardim Universitário.
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Aos dezoito dias do mês de outubro de 2018, às catorze horas, se reuniram na sala C303

do Jardim Universitário, os/as professores/as: Tiago Costa Sanches, Endrica Geraldo,
[der Cristiano de Souza, Ana Rita Uhle, Juliana Franzi e Juliana Pirola Balestra; A profes-
sora Cintia Fiorotti Lima justificou a ausência em razão de atestado médico. A reunião

teve como pauta: 1) Definição de representação discente e de técnicos administrativos no

colegiado do curso; 2) Elaboração do Regimento Interno do Colegiado e do NDE: 3) Apre-

sentação do Plano de Ação da Gestão da Coordenação do Curso; 4) Definição dos próxi-
mos passos para o reconhecimento do curso e visita in loco dos avaliadores do INEP; 5)

Atribuição de disciplinas para o semestre de 2019/1; 6) Mostra de Cursos da Unila; 7) Re-

distribuição de vagas / editais de ingresso indígena e de refugiados para 2019: 8) Apre-

sentação de trabalhos de TCC; 9) O que houver. 1) Sobre a representação de técnicos

administrativos no Colegiado do Curso, a Profa. Juliana Balestra informou que servidora

Patricia Regina Cenci Queiroz, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em

Educação Intercultural (NIPPEI), aceitou o convite para representar a categoria dos técni-

cos no colegiado do curso. Sobre a reapresentação discente, os presentes manifestaram

que vão solicitar mais uma vez aos alunos que se organizem e escolham seus represen-

tantes; 2) Sobre o Regimento do Colegiado, os presentes discutiram como organizar a

reelaboração do regimento interno do Colegiado e encaminharam para o NDE a necessi-

dade de marcar uma reunião para a elaboração de Regimento próprio e produzir relató-

rios de adequação bibliográfica dos componentes curriculares ofertados para o processo

de reconhecimento do curso: 3) A coordenadora e a vice-coordenadora do curso apresen-

taram o Plano de Ação da Coordenação do Curso, que foi discutido e aprovado pelo Co-

legiado, com a indicação da Profa. Juliana Franzi para incluir no plano o estímulo à articu-

lação com a educação básica; 4) Sobre o Reconhecimento do Curso, a coordenadora

agradeceu o paoio de todos no preenchimento dos formulários do MEC e apresentou os

próximos passos para a visita in loco dos avaliadores do INEP, solicitando apoio dos pre-

sentes para a preparação da visita; 5) Os presentes levantaram as demandas de compo-

nentes a serem ofertados em 2019 e discutiram sobre os problemas relacionados à atri-

buição de disciplinas específicas da História, como o componente de História e Lingua-
gens, e a importância de manter a abertura da disciplina de Estágio I no semestre seguin-
te para atender as necessidades do curso. As demandas de oferta de componentes serão

encaminhadas para a reunião da Area de História, conforme indicam as novas Normas da

Graduação, assim como reivindicação de definição de uma coordenação para a área.

Neste ponto discutiu-se também a sugestão de realizar matrícula compulsória em compo-



6 Ministério da Educação
7 Universidade Federal da Integração Latino-Americana

8 Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

9 Centro Interdisciplinar de Antropologia e História

10

35 nentes curriculares em atraso e/ou dos componentes obrigatórios do curso, que deverá

36 ser refletida pelos presentes pada discussão em reunião posterior; 6) A coordenadora in -

37 formou sobre a participação do Curso na 1a Mostra de Curso da UNILA e solicitou que os

38 docentes visitassem o estande do curso junto com seus alunos; 7) Sobre a redistribuição
39 de vagas dos editais de ingresso indígena e de portadores de visto humanitário e solid -

40 tantes de refúgio, o colegiado decidiu caso não haja confirmação de vaga em algum dos

41 editais as vagas poderão ser transferidas automaticamente para os classificados nos ou-

42 tios editais; 8) 0 colegiado definiu que no ano de 2018 os TCCs do Curso deverão ser

43 apresentados na Semana Acadêmica de História e Antropologia e II Jornada de Jovens

44 Pesquisadores do Cone Sul, entre 05 e 07 de novembro. Além disso, também estabele-

45 ceu-se que o prazo máximo para a realização das Bancas Examinadoras de TCC será o

46 dia 5 de dezembro; 9) A coordenadora do curso informou que o ILAACH foi contemplado
47 com uma vaga para a contratação de professor efetivo para atuar nos cursos de Licencia-

48 tura em História e LEPLE e que as coordenadoras de ambos os cursos concordaram que

49 a vaga deveria ser destinada para a área de Educação. Os presentes enfatizaram a im -

50 portância de garantir a especificação das subáreas de Políticas Educacionais e História e

51 Filosofia da Educação. Sobre isso, também foi considerada pelo colegiado a opção por

52 edital de remanejamento interno, que será levada como proposta pela coordenadora em

53 reunião com a coordenação do Curso de LEPLE. Neste ponto, a coordenadora também

54 indicou que será realizado novo concurso para professores visitantes para preencher as

55 vagas ainda que não foram preenchidas no concurso anterior; 10) Não havendo nada

56 mais a tratar, eu, Endrica Geraldo, lavrei a presente ata, que após as leituras e aprovação
57 do Colegiado da área, segue para assinaturas.

58 Endrica Geraldo
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