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CURSO DE HISTÓRIA-LICENCIATURA 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do curso de 
História - Licenciatura, realizada no dia 16 de março de 
2021, às 14h00, por videoconferência. 
. 
 

 
Aos dezesseis de março de 2021, às catorze horas, se reuniram por videoconferência em 1 

razão da pandemia do Coronavírus os/as professores/as: Endrica Geraldo, Ana Rita Uhle, 2 

Eder Cristiano de Souza, Juliana Balestra, Tiago Bonato, Tiago Sanches, a representante 3 

discente Sara Geittens Perpetua e a técnica em assuntos acadêmicos Patrícia Queiroz. O 4 

professor Clovis Brighenti justificou sua ausência. A reunião teve como pauta: 1) 5 

Informes; 2) Aprovação dos planos de ensino; 3) Eleição para recomposição do 6 

NDE; 4) Avaliação sobre a quebra do pré-requisito: HIL0014 - ESTÁGIO 7 

OBRIGATÓRIO I; 5) Parecer técnico do DENDC sobre o regimento interno do 8 

colegiado; 6) Necessidade de correção da portaria do Colegiado; 7) O que mais 9 

houver.  1) Informes: A professora Endrica informou que, de acordo com comunicado da 10 

comissão eleitoral, o edital para as eleições da coordenação do curso já está aberto e a 11 

eleição está agendada para os dias 13 e 14 de abril. O prof. Tiago Bonato complementou 12 

que a candidatura das chapas é até o dia 22/03. A professora Endrica também informou 13 

que os seguintes componentes já estão constando como equivalentes: (HIL0032 e 14 

HIS0024 (Introdução à História);HIL0046 e HIS0030 (História e Gênero na América 15 

Latina); HIL0048 e HIS0034 (História, Patrimônio e Memória); HIL0043 e HIS0013(África 16 

Contemporânea: Colonização, Independência e Resistência à Modernidade); HIL0041 e 17 

HIS0001 (Eurocentrismo e Colonialidade e História, Eurocentrismo e Encobrimento da 18 

África e da Ásia); HIL0038 e ANT0029 ( Introdução ao Conceito de Cultura). 2) 19 

Aprovação dos planos de ensino: o colegiado aprovou os planos e aqueles que devem 20 

ser retificados serão encaminhados e avaliados pela própria coordenadora. Foram feitas 21 

as seguintes observações: Precisa mencionar o ensino remoto e as datas em que haverá 22 

encontro síncrono. Bibliografia básica e complementar precisam ser consultadas de forma 23 

remota. Importante que não ultrapasse a carga horária semanal da disciplina. Além disso, 24 

foi definida a recomendação de que as atividades síncronas durem até duas horas; 3) 25 

Eleição para recomposição do NDE: Necessidade de rever a configuração do NDE 26 

porque apenas 1/3 dos membros poderá ser reconduzido. O prof. Eder se propôs a 27 

participar e foi discutida a questão sobre se seria interessante aumentar para 7 membros 28 

para aumentar o número de reconduções. O professor Tiago aponta a importância de se 29 
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manter um grupo coeso no NDE, mas que o rodízio é necessário. Foi lembrado que o 30 

Prof. Hernán já havia manifestado interesse participar do NDE. O colegiado definiu 31 

realizar primeiramente um questionamento ao DENDC com relação a como as regras 32 

estão inviabilizando o trabalho e a formação de um novo NDE para que seja possível 33 

finalmente realizar uma nova eleição para o Núcleo; 4)  Avaliação sobre a quebra do 34 

pré-requisito: HIL0014 - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I;: Em 2020 foi realizada a quebra de 35 

pré-requisito para este componente para atender demanda específica de determinados 36 

discentes. O colegiado, por solicitação inicialmente apresentada pelo prof. Éder, retomou 37 

a discussão sobre a importância do pré-requisito para o desenvolvimento da formação 38 

dos discentes. Após a discussão, o colegiado decidiu por atender a demanda de discentes 39 

sem o pré-requisito mas que já estão matriculados no componente no semestre 2020.6 e 40 

estão em condições de acompanhar o componente. Além disso, decidiu também pela 41 

solicitação do pronto retorno do pré-requisito no sistema.  Assim, o componente HIL0056 42 

– Laboratório de Ensino de História I deve ser retomado como pré-requisito obrigatório 43 

para o componente HIL0014 - Estágio Obrigatório I; 5) Parecer técnico do DENDC 44 

sobre o regimento interno do colegiado: O colegiado decidiu que a coordenadora irá 45 

enviar o parecer por email para que seja discutido e aprovado em reunião extraordinária 46 

com pauta única; 6) Necessidade de correção da portaria do Colegiado: A 47 

coordenadora informou ao colegiado que a última portaria de nomeação do colegiado 48 

apresenta dois erros que deverão ser corrigidos da seguinte forma: com a solicitação da 49 

exclusão do nome do docente Clécio Ferreira Mendes, em razão de que seu contrato na 50 

UNILA já estar encerrado, e a inclusão da docente Juliana Pirola da Conceição Balestra, 51 

que foi equivocadamente omitido na última portaria; 7) O que mais houver: Após 52 

discussão a respeito dos problemas relacionados à contratação da professora visitante 53 

que já está em andamento, ficou decidido que o Prof. Tiago Sanches, como coordenador 54 

de área, irá entrar em contato com o Departamento de Administração de Pessoal da 55 

PROGEPE para buscar soluções a respeito da demora do processo de contratação. Além 56 

disso, o colegiado solicitou à coordenadora que esta dê encaminhamento à vaga que 57 

ficou disponível com a conclusão do contrato do Prof. Clécio. 8) Não havendo nada mais 58 

a tratar, eu, Ana Rita Uhle, lavrei a presente ata, que após as leituras e aprovação do 59 

Colegiado da área, segue para assinaturas. 60 

Ana Rita Uhle___________________________________________________________ 61 

Tiago Costa Sanches_____________________________________________________ 62 

Endrica Geraldo_________________________________________________________ 63 

Eder Cristiano de Souza __________________________________________________ 64 
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Juliana Pirola Balestra ____________________________________________________ 65 

Tiago Bonato___________________________________________________________ 66 

Sara Geittens __________________________________________________________ 67 

Patricia Regina Cenci Queiroz___________________________________________ 68 
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