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Ata 463 – Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em História.  Aos doze dias do mês de agosto de dois mil  e vinte,  às nove horas,
reuniram-se,  de  forma  remota  devido  à  pandemia  de  coronavírus  (COVID-19)
respeitando  a  Portaria  que  define  as  normas  e  prazos  do  trabalho  remoto  nº
754/Reitoria, de 19 de março de 2020 e as Portaria nº 1012/Reitoria, de 21 de maio de
2020, a Portaria n. 1117/Reitoria, de 03 de julho de 2020 que a prorroga, os seguintes
Membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História: os Professores
Doutores,  Renata  Senna  Garraffoni,  Coordenadora  do  Programa  e  Presidente  da
Reunião, Roseli Boschilia, Vice-Coordenadora do Programa, Marcos Gonçalves, Pedro
Plaza  Pinto,  Rosane  Kaminski  e  o  representante  discente  André  Malinski.  Os
Professores Doutores Luiz Carlos Ribeiro (titular) e Andréa Doré (suplente), justificaram
as ausências. Havendo quórum, a reunião foi iniciada com a seguinte pauta: ( … ) 11)
CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO – A Senhora Presidente apresentou,
aos  Membros  do  Colegiado,  a  proposta  de  inserção  do  ano  de  2020  entre  as
publicações  dos  docentes  a  serem  avaliadas  encaminhada  pela  presidente  da
Comissão  de  Credenciamento/Recredenciamento,  a  professora  Ana  Paula  Vosne
Martins. Tal proposta se deu em virtude do fato de que nas normas vigentes seriam
observadas as  publicações qualificadas publicadas entre  2017 e  2019,  no  entanto,
devido  à  pandemia  de  coronavírus  (COVID-19),  ocorreu  a  alteração  do  calendário
previsto e o processo foi transferido para o segundo semestre de 2020, sendo possível,
assim, expandir o interstício. Após ampla discussão, foi aprovado.  Aprovado.  ( … )
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Reunião agradeceu a presença de todos
e encerrou a  Reunião,  da qual,  eu,  Maria  Cristina  Parzwski,  lavrei  a  presente ata.
Curitiba,  12  de  agosto  de  dois  mil  e
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