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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo REGULAR. 
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Mensagem da Pró-Reitoria de Administração/PROAD:  

 
Proad divulga lista de selecionados para aplicação de prova de concurso 

 
A Pró-reitoria de Administração (Proad) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) divulgou na 
página de concursos da Universidade a lista de aplicadores sorteados para trabalhar no concurso público 
regido pelo edital Proad 65/2011. 
 
O concurso será realizado no dia 26 de novembro de 2011, sábado. Os aplicadores selecionados devem 
obrigatoriamente participar da reunião para esclarecimentos sobre o trabalho a ser desempenhado na 
aplicação das provas. O não comparecimento resultará na substituição do aplicador. 
 
As reuniões serão realizadas no auditório do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) nas 
seguintes datas e horários:  

• 21 de novembro, às 09h, para os selecionados para trabalhar na Escola de Minas;  
• 21 de novembro, às 13h30, para os selecionados para trabalhar no Bloco de Salas de Aula;  
• 21 de novembro, às 15h30, para os selecionados para trabalhar na ICEB. 
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Atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 

 
RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.579 

Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia de Produção.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção, encaminhada pelo OF. Nº 017/2011, de 18 de outubro,                  
R E S O L V E:Art. 1o Criar as seguintes disciplinas obrigatórias:a) Engenharia do Trabalho (PRO717), a ser 
oferecida no 1º período, com carga horária semanal de 60 horas (2T+2P), com a seguinte ementa: “Conceito de 
trabalho. Centralidade do trabalho. Estudo de tempos e movimentos. Introdução às ferramentas básicas de gestão 
da qualidade”.b) Ergonomia e Trabalho (PRO718), a ser oferecida no 2º período, com carga horária semanal de 60 
horas (3T+1P), com a seguinte ementa: “Estudo da atividade de trabalho. Trabalho prescrito e trabalho real. 
Observação em situações reais. Interação entre o observador e o observado. Processo de trabalho e saúde do 
trabalhador. Ergonomia: conceito, contextualização histórica e bases para a concepção ergonômica do trabalho e 
das instalações. Segurança do trabalho”c) Organização do Trabalho (PRO719), a ser oferecida no 6º período, com 
carga horária semanal de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Organização do trabalho. A evolução da 
organização do trabalho na sociedade. Escolas e vertentes contemporâneas de organização do trabalho. Os 
impactos da tecnologia. Naturalidade do trabalho e gênero. Elaboração de projeto organizacional”. d) Ciência e 
Manufatura (PRO720), a ser oferecida no 6º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a 
seguinte ementa: “Manufatura e leis da natureza. Relações funcionais entre propriedade, estrutura e processamento 
dos materiais manufaturados. Manufatura, fluxos e meio ambiente”.e) Engenharia da Manufatura (PRO721), a ser 
oferecida no 7º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Aspectos 
econômicos e tecnológicos dos processos da manufatura. Engenharia dos processos de fabricação. Impactos 
ambientais”.f) Planejamento e Controle da Produção II (PRO722), a ser oferecida no 8º período, com carga horária 
semanal de 60 horas (3T+1P), com a seguinte ementa: “Sistemas ERP e MES. Sistema Toyota de Produção. 
Sequenciamento de ordens. PERT-CPM. Técnicas avançadas de PCP. Sistema Kanban de produção. A qualidade 
ajudando no PCP. Mapeamento da produção. Projeto de um sistema de PCP na indústria. Desenvolvimento do setor 
de serviços. Aplicações da Engenharia de Produção no setor de serviços”.g) Engenharia da Qualidade (PRO723), a 
ser oferecida no 8º período, com carga horária semanal de 60 horas (3T+1P), com a seguinte ementa: “Engenharia 
da qualidade. Projeto e planejamento da qualidade. Aplicabilidade dos métodos estatísticos na medição da 
qualidade. Controle estatístico de processos. Custos da qualidade. Gestão de mudanças”.h) Logística (PRO724), a 
ser oferecida no 10º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Conceitos 
de logística e de cadeias de suprimentos e suas diferenças. Serviço ao cliente. Marketing e canais de distribuição. 
Localização das instalações. Gestão e planejamento de estoques. Armazenagem. Logística e transportes. Economia 
do transporte. Embalagens. Distribuição. Varejo e logística”.Art. 2º Criar as seguintes disciplinas eletivas:I) Área de 
Gerência da Produção : a) Controle Estatístico da Qualidade (PRO574), com carga horária semestral de 60 horas 
(3T+1P), tendo como pré-requisito as disciplinas Probabilidade Aplicada à Engenharia (PRO703) e Estatística 
Aplicada à Engenharia (PRO705), com a seguinte ementa: “Introdução à engenharia da qualidade. Introdução ao 
controle estatístico da qualidade. Estudos de capacidade do processo. Análise de sistema de medição. Técnicas 
avançadas de controle estatístico. As ideias de Taguchi. Aceitação por amostragem”.b) Modelos Matemáticos 
Aplicados à Gestão de Estoques (PRO528), com carga horária semestral de 60 horas (3T+1P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Pesquisa Operacional I (PRO706), Pesquisa Operacional II (PRO708) e Planejamento e 
Controle da Produção I (PRO215), com a seguinte ementa: “Fundamentos da gestão de estoques. Métodos 
quantitativos aplicados à gestão de estoques. Políticas de estoque e modelo do lote econômico de compras. Modelo 
de previsão de demanda aplicados à gestão de estoque. Modelos financeiros para a gestão de estoque. Modelo de 
otimização e simulação aplicado à gestão de estoque”. c) Reflexões sobre o Trabalho (PRO575), com carga horária 
semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Engenharia do Trabalho (PRO717), com a 
seguinte ementa: “Breve histórico sobre a industrialização brasileira. Conceito de trabalho. A globalização e as 
consequências humanas. Teoria sobre as relações valor-trabalho – de Ricardo a Marx. O mercado de trabalho e sua 
evolução histórica. A precarização do trabalho”.d) Estudo Sociológico sobre o Trabalho (PRO576), com carga horária 
semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Engenharia do Trabalho (PRO717), com a 
seguinte ementa: “O trabalho no pensamento clássico. Divisão do trabalho. Organização do trabalho. Valores do 
trabalho. A crise da sociedade do trabalho. Sindicalismo no Brasil”.e) Gestão do Trabalho em Organizações Sociais 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 21 - Nº. 38                  18 de novembro de  2011                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 
Conheça melhor a Pró-reitoria de Administração: www.proad.ufop.br 

 

 

Página 3 de 25 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

(PRO577), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Organização do 
Trabalho (PRO719), com a seguinte ementa: “Trabalho em organizações sociais. A globalização e as conseqüências 
humanas. Desenvolvimento social. Terceiro setor. Economia popular e solidária. Trabalho coletivo. Gestão, inovação 
e tecnologia social. Metodologias participativas”.f) Operações, Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 
(PRO578), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), com a seguinte ementa: “Operações logísticas e cadeia de 
suprimentos. Rede de empresas. Armazenagem. Estoque e embalagens. Distribuição. Transportes. Terceirização. 
Varejo. Desenvolvimento de fornecedores. TI e operações logísticas na cadeia de suprimentos. TI e logística”.g) 
Sistemas Computacionais de Manufatura (PRO579), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como 
pré-requisito a disciplina Planejamento e Controle da Produção I (PRO215), com a seguinte ementa: “Ferramentas 
de gestão de dados. Ferramentas de gestão de logística. Ferramentas de rastreabilidade. Sistemas especialistas”.h) 
Gestão de Operações de Serviço (PRO580), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), com a seguinte ementa: “A 
importância dos serviços na economia. As operações de serviços. Importância estratégica dos serviços. O 
comportamento do consumidor. A estratégia de operações. O projeto de sistema de serviços. O planejamento, a 
programação e o controle em sistemas de serviços. A qualidade e a melhoria. As relações com o cliente. As medidas 
de desempenho da qualidade”.i) Planejamento e Gestão Estratégica (PRO581), com carga horária semestral de 60 
horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), com 
a seguinte ementa: “Perspectiva histórica e política do planejamento no mundo e no Brasil. Ferramentas e técnicas 
de planejamento. Métodos de planejamento. Uso de cenários. Gestão estratégica. Formulação, seleção e avaliação 
de estratégias”.j) Gestão de Projetos (PRO582), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as seguintes disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Teoria Geral da Administração (PRO707), com a 
seguinte ementa: “Aspectos gerais e características de projetos. Gestão e organização de projetos. Fases e etapas 
de um projeto. Metodologias e ferramentas de planejamento e controle para o gerenciamento de projetos. 
Indicadores de Desempenho”.k) Gestão da Qualidade (PRO583), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), 
tendo como pré-requisito as disciplinas Probabilidade Aplicada à Engenharia (PRO703) e Estatística Aplicada à 
Engenharia (PRO705), com a seguinte ementa: “Conceito de sistemas de gestão da qualidade. A International 
Organization for Standartization. A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Requisitos das normas. Padronização 
dos sistemas com utilização das ferramentas da qualidade. Auditoria da Qualidade. Desafios para implantação do 
sistema de gestão da qualidade”. II) Área de Pesquisa Operacional a) Controle Estatístico da Qualidade (PRO574), 
com carga horária semestral de 60 horas (3T+1T), tendo como pré-requisito as disciplinas Probabilidade Aplicada à 
Engenharia (PRO703), Estatística Aplicada à Engenharia (PRO705), com a seguinte ementa: “Introdução à 
engenharia da qualidade. Introdução ao controle estatístico da qualidade. Estudos de capacidade do processo. 
Análise de sistema de medição. Técnicas avançadas de controle estatístico. As ideias de Taguchi. Aceitação por 
amostragem”. b) Pesquisa Operacional Aplicada à Engenharia Econômica (PRO508), com carga horária semestral 
de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas Pesquisa Operacional I (PRO706), Pesquisa 
Operacional II (PRO708) e Economia da Engenharia (PRO224), com a seguinte ementa: “Modelagem em 
Engenharia Econômica. Modelos de otimização. Modelos de simulação. Análise envoltória de dados. Aplicações em 
Engenharia Econômica. Uso de pacotes computacionais”.c) Equações Diferenciais Estocásticas (PRO525), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Probabilidade Aplicada à 
Engenharia (PRO703) e Métodos Matemáticos da Engenharia I (PRO701), com a seguinte ementa: “Espaços de 
probabilidade. Processos estocásticos. Integral de Itô. Equações diferenciais estocásticas. Difusão. Fórmula de 
Feynman-Kac”.d) Teoria dos Jogos (PRO526), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito a disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear (MTM730), com a seguinte ementa: “Jogos de soma zero 
e diferente de zero com dois jogadores. Introdução aos jogos com n jogadores”.e) Teoria dos Grafos (PRO527), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Cálculo Diferencial e Integral A 
(MTM700) e Geometria Analítica e Álgebra Linear (MTM730), com a seguinte ementa: “Fundamentos da Teoria dos 
Grafos. Sub-grafos. Conexão. Árvores. Grafos eulerianos. Coloração. Grafos planares. Digrafos”. f) Modelos 
Matemáticos Aplicados à Gestão de Estoques (PRO528), com carga horária semestral de 60 horas (3T+1P), tendo 
como pré-requisito as disciplinas Pesquisa Operacional I (PRO706), Pesquisa Operacional II (PRO708) e 
Planejamento e Controle da Produção I (PRO215), com a seguinte ementa: “Fundamentos da gestão de estoques. 
Métodos quantitativos aplicados à gestão de estoques. Políticas de estoque e modelo do lote econômico de 
compras. Modelo de previsão de demanda aplicado à gestão de estoque. Modelos financeiros para a gestão de 
estoque. Modelo de otimização e simulação aplicado à gestão de estoque”. g) Métodos Probabilísticos em Pesquisa 
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Operacional (PRO529), com carga horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Probabilidade Aplicada à Engenharia (PRO703) e Pesquisa Operacional I (PRO706), com a seguinte ementa: 
“Introdução à teoria da decisão. Situações de incerteza, risco e conflito. Programação estocástica. Programação 
dinâmica probabilística. Programação em cadeias de Markov. Modelos probabilísticos de estoque. Análise de 
filas”.h) Modelagem Matemática em Sequenciamento da Produção (PRO530), com carga horária semestral de 60 
horas (2T+2P), tendo como pré-requisito a disciplina Pesquisa Operacional I (PRO706), com a seguinte ementa: 
“Sequenciamento da produção. Problemas em uma máquina. Problemas em várias máquinas. Problemas de flow 
shop. Problemas de job shop. Sequenciamento de atividades em projetos”.i) Programação Matemática Aplicada ao 
Transporte (PRO533), com carga horária semestral de 60 horas (3T+1P), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Pesquisa Operacional I (PRO706) e Pesquisa Operacional II (PRO708), com a seguinte ementa: “Análise qualitativa 
e quantitativa em transportes.  Relação entre oferta e demanda por transportes. Conceituação básica dos principais 
elementos envolvidos. Análise dos diferentes modos de transportes. Introdução a logística dos transportes. 
Introdução ao planejamento dos transportes. O problema do transporte, designação e transbordo. Problema do 
caixeiro viajante. Simulação aplicada ao transporte”.j) Simulação Aplicada (PRO534), com carga horária semestral 
de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito a disciplina Pesquisa Operacional II (PRO708), com a seguinte 
ementa: “Simulação. Tópicos avançados em modelos de simulação: técnicas de redução de variância, módulo VBA, 
módulo read/write e a utilização da simulação com otimização (optquest). Aplicações em Engenharia de Produção. 
Implementação dos modelos em Arena”.k) Teoria das Filas Aplicada à Engenharia de Produção (PRO535), com 
carga horária semestral de 60 horas (3T+1P), tendo como pré-requisito as disciplinas Pesquisa Operacional I 
(PRO706) e Pesquisa Operacional II (PRO708), com a seguinte ementa: “Sistema de filas. Cadeias de Markov. 
Medidas de desempenho de um sistema de filas. Modelo de nascimento e morte. Modelos de filas com distribuições 
exponenciais. Modelos de filas com distribuições genéricas. Modelos de filas com múltiplas classes de usuários e 
prioridade. Redes de filas. Aplicações em Engenharia de Produção”.III) Área de Engenharia Econômica: a) Análise 
de Investimentos (PRO505), com carga horária semestral de 60 horas (3T+1P), tendo como pré-requisito as 
disciplinas Macroeconomia (PRO226), Microeconomia (PRO227) e Teoria Geral da Administração (PRO707), com a 
seguinte ementa: “Introdução ao estudo da administração financeira. Estratégia empresarial e orçamento de capital. 
Processo de planejamento financeiro corporativo. Técnicas de análise e seleção em diferentes condições de 
disponibilidade de capital, certeza, risco e incerteza”.b) Administração Financeira (PRO509), com carga horária 
semestral de 60 horas (3T+1P), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226), Microeconomia 
(PRO227) e Teoria Geral da Administração (PRO707), com a seguinte ementa: “Introdução à Administração 
Financeira. Conceitos fundamentais de matemática financeira. Administração do capital de giro. Administração do 
capital fixo. Introdução ao planejamento financeiro. Análise de índices. Alavancagem financeira, operacional e 
combinada”. c) Avaliação Econômica de Projetos de Investimento (PRO510), com carga horária semestral de 60 
horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas Economia da Engenharia (PRO224) e Estatística Aplicada à 
Engenharia (PRO705), com a seguinte ementa: “Conceitos. Viabilidade econômica de projetos. Critérios para 
seleção de projetos.  Análise de riscos e incerteza em projetos”.d) Microeconomia Avançada (PRO501), com carga 
horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas Microeconomia (PRO227), Cálculo 
Diferencial e Integral B (MTM702) e Métodos Matemáticos da Engenharia I (PRO701), com a seguinte ementa: 
“Teoria do Equilíbrio geral. Equilíbrios com consumidor e produtor. Externalidades. Bens públicos. Modelos de 
informação assimétrica. Moral hazard e seleção adversa”.e) Matemática Financeira Empresarial (PRO502), com 
carga horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito a disciplina Economia da Engenharia 
(PRO224), com a seguinte ementa: “Juros e capitalização simples. Capitalização composta. Desconto e taxa de 
desconto. Taxas nominais, efetivas e reais. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização”.f) A Evolução do 
Pensamento Econômico (PRO503), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as 
disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), com a seguinte ementa: “A história da moderna 
teoria econômica, desde os mercantilistas e os fisiocratas até os novos clássicos, os novos keynesianos e os 
marxianos”.g) Desenvolvimento Econômico (PRO504), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo 
como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), com a seguinte ementa: “O 
modelo de Solow. Recursos humanos. Pesquisa e desenvolvimento. O modelo de Romer. Teorias alternativas de 
crescimento endógeno. Recursos naturais. Disparidades entre nações”.h) Economia Ambiental (PRO506), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e 
Microeconomia (PRO227), com a seguinte ementa: “A economia ambiental. A pegada ecológica. Os sistemas 
econômicos, o meio ambiente e o desenvolvimento. Gestão de custos ambientais e investimentos em economia 
ambiental. Instrumentos econômicos aplicados à gestão do meio ambiente”.i) Economia Industrial Aplicada: Modelos 
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e Métodos (PRO507), com carga horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Cálculo Diferencial e Integral B (MTM702), Microeconomia (PRO227) e Métodos Matemáticos da Engenharia I 
(PRO701), com a seguinte ementa: “O paradigma da organização industrial. Efeitos do poder de mercado sobre o 
bem-estar. Teoria da Nova Economia Industrial Empírica. Delimitação de mercado relevante. Modelos estáticos e 
dinâmicos. Aplicações no Brasil”.j) Pesquisa Operacional Aplicada à Engenharia Econômica (PRO508), com carga 
horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito as disciplinas Pesquisa Operacional I (PRO706), 
Pesquisa Operacional II (PRO708) e Economia da Engenharia (PRO224), com a seguinte ementa: “Modelagem em 
Engenharia Econômica. Modelos de otimização. Modelos de simulação. Análise envoltória de dados. Aplicações em 
Engenharia Econômica. Uso de pacotes computacionais”.k) Equações Diferenciais Estocásticas (PRO525), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Probabilidade Aplicada à 
Engenharia (PRO703) e Métodos Matemáticos da Engenharia I (PRO701), com a seguinte ementa: “Espaços de 
probabilidade. Processos estocásticos. Integral de Itô. Equações diferenciais estocásticas. Difusão. Fórmula de 
Feynman-Kac”.l) Teoria dos Jogos (PRO526), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Geometria Analítica e Álgebra Linear (MTM730), com a seguinte ementa: “Jogos de soma 
zero e diferente de zero com dois jogadores. Introdução aos jogos com n jogadores”.IV) Área de Planejamento 
Energético:a) Energia Elétrica (PRO376), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte 
ementa: “Fundamentos da energia elétrica. Geração de energia elétrica. Aspectos políticos, econômicos, sociais, 
tecnológicos e ambientais da geração, distribuição e uso da energia elétrica”. Observação: A disciplina foi criada com 
oferecimento a partir do 2º semestre letivo de 2011.b) Energia da Biomassa (PRO551), com carga horária semestral 
de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e 
Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa: “Energia da biomassa. Aspectos políticos, econômicos, sociais, 
tecnológicos e ambientais da produção e uso de energéticos da biomassa”.c) Geopolítica do Petróleo (PRO555), 
com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), 
Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa:  “Bases da geopolítica do petróleo. 
Recursos, reservas, produção e consumo de petróleo no mundo.  Mercado internacional de petróleo”.d) 
Planejamento Energético Integrado (PRO556), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte 
ementa: “Conceitos em planejamento energético integrado. Modelos para planejamento energético de longo prazo. 
Externalidades”.e) Políticas Públicas (PRO560), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-
requisito as disciplinas Física II  (FIS131), Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte 
ementa: “Fundamentos para regulação de mercados. Modelos de regulação nos setores elétrico e petrolífero. 
Políticas públicas para a energia e o meio ambiente”.f) Gestão Energética Integrada (PRO559), com carga horária 
semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) 
e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa: “Fundamentos sobre gestão energética integrada. Aspectos 
políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais da gestão energética integrada”.g) Otimização de Sistemas 
Energéticos (PRO557), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa: “Modelos para a 
otimização da operação e da expansão de sistemas energéticos. Aplicações à operação e à expansão de sistemas 
energéticos e ao consumo de energéticos na indústria”.h) Petróleo e Gás Natural (PRO550), com carga horária 
semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) 
e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa: “Caracterização do petróleo e do gás natural. Exploração, 
produção e refino do petróleo e do gás natural. Aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais 
da produção e do uso do petróleo e derivados e do gás natural”.i) Energia e Mudanças Climáticas (PRO553), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), 
Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), com a seguinte ementa: “Relação entre energia e mudanças 
climáticas. Alternativas e políticas. Cenários para o Brasil”.Art. 3º Incluir como disciplinas eletivas da Área de 
Pesquisa Operacional:a) Otimização Linear e Inteira (BCC464), tendo como pré-requisito a disciplina Pesquisa 
Operacional I (PRO706), com a seguinte ementa: “Programação linear: métodos simplex primal e dual, dualidade, 
análise de sensibilidade, geração de colunas, métodos de decomposição de Dantizig-Wolfe. Programação inteira: 
modelagem, métodos de solução: planos de corte, branch-and-bound, enumeração implícita, limites duais, 
relaxações combinatórias, relaxação lagrangeana, geração de colunas”.b) Otimização em Cadeias de Suprimentos 
(BCC602), tendo como pré-requisito a disciplina Pesquisa Operacional I (PRO706), com a seguinte ementa: 
“Introdução a excelência em cadeia de suprimentos e logística. Modelagem de cadeias de suprimentos. Controle de 
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gestão de cadeias de suprimentos. Otimização de cadeias de suprimentos na indústria de serviços. Otimização do 
projeto de cadeias de suprimento flexíveis: caso da indústria manufatureira. Otimização de cadeias de suprimentos 
globais: caso da indústria mineradora. Ferramentas de classe mundial para análises de cadeias de suprimentos: 
ERP e softwares específicos”.Art. 4º Alterar a ementa das seguintes disciplinas:a) Programação de Computadores II 
(BCC702), que passa a vigorar com a seguinte redação: “Processamento de arquivos. Modularização de programas 
e abstração de dados. Conceituação e utilização de estruturas de dados. Algoritmos de pesquisa e ordenação. 
Desenvolvimento de programas com utilização de uma biblioteca de algoritmos e estruturas de dados”.b) Pesquisa 
Operacional I (PRO706), que passa a vigorar com a seguinte redação: “Introdução à Pesquisa Operacional. 
Programação linear. Programação linear inteira. Problema de transporte. Aplicações à Engenharia de Produção”.c) 
Teoria Geral da Administração (PRO707), que passa a vigorar com a seguinte redação: “A organização como objeto 
de estudo. Antecedentes e primórdios da administração moderna. As escolas do pensamento administrativo. 
Perspectivas recentes do pensamento organizacional. Organizações e teorias administrativas no contexto do Brasil. 
O Estado brasileiro”.d) Pesquisa Operacional II (PRO708), que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Modelagem de sistemas. Simulação. Teoria de filas. Teoria da decisão. Teoria dos jogos. Aplicações à Engenharia 
de Produção”.e) Engenharia de Processos Contínuos (PRO236), que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Princípios elementares dos processos industriais. Fluxograma de processo. Operações unitárias e processos 
unitários. Descrição dos processos industriais. Análise de problemas de engenharia em processos industriais”.f) 
Energia, Sociedade e Meio Ambiente (PRO126), que passa a vigorar com a seguinte redação: “Conceitos básicos. 
Cenário energético internacional e brasileiro. Fontes não renováveis de energia. Fontes renováveis de energia. 
Energia, sociedade e meio ambiente. Políticas públicas para a energia”.g) Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(PRO710), que passa a vigorar com a seguinte redação: “Introdução aos estudos de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Concepções tradicionais ocidentais da ciência e as novas abordagens. Ciência e sua neutralidade. Os 
diversos tipos de tecnologia. Desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento sustentável e ecodesenvolvimento. 
Sistemas nacionais de C&T: os desafios sociais, econômicos e ambientais contemporâneos”h) Sistemas de 
Informação (PRO712), que passa a vigorar com a seguinte redação: “Sistemas e engenharia de informação. 
Hardware e de software. Planejamento e gerência de projetos em sistemas de informação. Controle de projetos. 
Engenharia de software. Modelagem orientada a objetos. Documentação de sistemas. Controle de documentos. 
Requisitos de sistema. Análise de projeto em sistemas de informação. Interface com o usuário. Verificação e 
validação de sistemas de informação. Qualidade do software”.i) Projeto do Produto (PRO219), que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Fases do desenvolvimento do produto. Metodologia do desenvolvimento de produtos. 
Escolha do processo produtivo. Os desafios da contemporaneidade para produtos. Análise da viabilidade do produto. 
Registros e patentes. Aspectos mercadológicos”.j) Planejamento das Instalações (PRO217), que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Fundamentos de projeto e desenho de edificações de sistemas de produção. 
Fundamentos de arranjo físico. Metodologia de projeto. Infra-estrutura para projeto de arranjo físico. Ergonomia, 
saúde ocupacional, higiene e segurança do trabalho aplicadas ao planejamento das instalações”.Art. 5º Alterar, para 
disciplinas eletivas, a ementa e o pré-requisito de 1800 horas para os seguintes: I) Área de Gerência da Produção:a) 
Logística Reversa (PRO316), tendo como pré-requisito a disciplina Engenharia de Processos, Riscos e Prevenção 
de Perdas (PRO716), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Sistemas logísticos. Conceitos de logística 
reversa. Legislação ambiental pertinente aos resíduos. Economia reversa. Logística verde. Conceitos de canais de 
distribuição reversos e bens pós-vendas. Características de bens pós-consumo e bens pós-venda e sistemas para 
implantar e gerenciar a logística reversa”.b) Engenharia da Confiabilidade (PRO342), tendo como pré-requisito as 
disciplinas Probabilidade Aplicada à Engenharia (PRO703) e Estatística Aplicada à Engenharia (PRO705), que 
passa a vigorar com a seguinte ementa: “Análise de tempo de falha e principais distribuições associadas a ele. 
Estimação da função de confiabilidade. Testes acelerados. Estudo da estrutura de sistemas. Árvores de falha”. c) 
Gestão da Inovação e Tecnologia (PRO344), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e 
Microeconomia (PRO227), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Conceitos e importância da gestão da 
inovação e tecnologia. Inovação e difusão da inovação. Gestão estratégica da inovação e tecnologia. Domínios de 
estratégia tecnológica. O papel da administração geral na questão da gestão tecnológica. Aspectos da inovação 
tecnológica no Brasil: organismos, propriedade intelectual, importação de tecnologia. Estado e inovação e 
tecnologia”.d) Administração de Marketing (PRO345), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia 
(PRO226) e Microeconomia (PRO227), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Conceitos de marketing. A 
matriz de marketing. Segmentação de mercado. Posicionamento de mercado. Estratégia de marketing. Gestão 
estratégica de produtos, publicidade e propaganda. Especificidades do mercado B2B”.e) Gestão da Cadeia de 
Suprimentos (PRO374), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia 
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(PRO227), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Gestão de cadeia de suprimentos e logística. 
Relacionamentos entre agentes da cadeia de suprimentos. Governança e coordenação na GCS. Indicadores de 
desempenho na GCS”.f) Gestão da Tecnologia da Informação (PRO375), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Macroeconomia (PRO226) e Microeconomia (PRO227), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Conceitos e 
diferenças: sistemas de informação (SI) e tecnologias de informação (TI). TI e o contexto organizacional. Projeto e 
implantação de TI. GCS e sistemas integrados de gestão. Avaliação de TI e SI”.II) Área de Engenharia Econômica:a) 
Ética e Engenharia de Produção (PRO332), tendo como pré-requisito as disciplinas Macroeconomia (PRO226), 
Microeconomia (PRO227) e Teoria Geral da Administração (PRO707), que passa a vigorar com a seguinte ementa: 
“Refaz o percurso da reflexão ética no Ocidente, tendo como fio condutor a oposição entre uma ética eudanômica, 
ou seja, organizada em torno do conceito de bem, e uma ética dos princípios, ou seja, que concede primazia à 
noção de dever. Conclui com a análise de algumas soluções para a crise contemporânea de fundamentação 
filosófica dos princípios éticos”. b) Engenharia Financeira (PRO346), tendo como pré-requisito as disciplinas 
Macroeconomia (PRO226), Microeconomia (PRO227) e Métodos Matemáticos da Engenharia (PRO701), que passa 
a vigorar com a seguinte ementa: “Mercado financeiro. Fundos e risco. Contratos futuros. Otimização de portfolio. 
Engenharia financeira. Taxas de juros variáveis”.III) Área de Pesquisa Operacional: a) Introdução à Otimização 
(BCC342), tendo como pré-requisito a disciplina Programação de Computadores II (BCC702), que passa a vigorar 
com a seguinte ementa: Programação linear e inteira: formulação, algoritmo simplex, planos de corte, uso de 
pacotes de software, métodos de enumeração implícita. Programação não-linear: conceitos básicos e condições de 
otimalidade, métodos irrestritos e restritos. Heurísticas: conceitos básicos, estruturas de vizinhança, heurísticas 
clássicas de construção e refinamento.b) Otimização em Redes (BCC463), tendo como pré-requisito a disciplina 
Pesquisa Operacional I (PRO706), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Conceitos básicos sobre grafos e 
redes. Modelos de fluxos em redes. Algoritmos para o problema do caminho mínimo. Algoritmos para o problema do 
fluxo máximo. Algoritmos para o problema de fluxo com custo mínimo. Programação dinâmica e outras aplicações de 
modelos de otimização em redes”.c) Técnicas de Otimização Multiobjetivo (BCC465), tendo como pré-requisito a 
disciplina Pesquisa Operacional I (PRO706), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Fundamentos 
matemáticos. O problema da otimização vetorial. Condições de otimalidade. Conceitos básicos de otimização não-
linear. Métodos de minimização irrestrita e restrita. Funcionais objetivo e vetores de objetivos. Soluções de Pareto: 
caracterização analítica. Geração de soluções de Pareto. Análise multiobjetivo: consistência, ordenamento, 
dominância. Decisão e síntese multiobjetivo. Algoritmo para otimização multiobjetivo. Otimização multiobjetivo com 
algoritmos evolutivos”.d) Técnicas Metaheurísticas para Otimização Combinatória (BCC466), tendo como pré-
requisito a disciplina Pesquisa Operacional I (PRO706), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Técnicas para 
solução de problemas de otimização combinatória: heurísticas clássicas e metaheurísticas. Principais 
metaheurísticas. Aplicações de metaheurísticas a problemas combinatórios”.IV) Área de Planejamento Energético: a) 
Ética e Engenharia de Produção (PRO332), tendo como pré-requisito as disciplinas Microeconomia (PRO227), 
Macroeconomia (PRO226) e Teoria Geral da Administração (PRO707), que passa a vigorar com a seguinte ementa: 
“Refaz o percurso da reflexão ética no ocidente, tendo como fio condutor a oposição entre uma ética eudanômica, ou 
seja, organizada em torno do conceito de bem, e uma ética dos princípios, ou seja, que concede primazia à noção 
de dever. Conclui com a análise de algumas soluções para a crise contemporânea de fundamentação filosófica dos 
princípios éticos”.b) Fontes e Usos da Energia (PRO334), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), 
Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Oferta e 
demanda de energia no Brasil. Usos múltiplos da energia. Matriz energética e suprimentos de energia nos setores 
industrial, residencial, público, comercial e de transporte. Atividades energo-intensivas. Impactos ambientais da 
produção e uso da energia”.c) Política Energética Brasileira (PRO335), tendo como pré-requisito as disciplinas Física 
II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e Macroeconomia (PRO226), que passa a vigorar com a seguinte ementa: 
“Política energética brasileira. Políticas, planos e programas nacionais no campo da energia”.d) Economia da 
Energia (PRO336), tendo como pré-requisito as disciplinas Física II (FIS131), Microeconomia (PRO227) e 
Macroeconomia (FIS226), que passa a vigorar com a seguinte ementa: “Economia aplicada à energia. 
Termodinâmica, custos, preços, estruturas de mercado e progresso tecnológico no campo da energia. Tecnologia, 
desenvolvimento, política e relações internacionais no campo da energia”.Art. 6º Alterar o período de oferecimento 
da disciplina Estágio Supervisionado em Engenharia de Produção (PRO390) do 10º para o 7º período.Art. 7º 
Estabelecer o cumprimento de 420 horas do componente obrigatório Atividade Acadêmico Científico-Cultural 
(ATV100), será regulamentado pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Produção.Art. 8º Excluir as disciplinas 
obrigatórias e estabelecer as seguintes equivalências:a) Ciência dos Materiais (MET700) equivalente à disciplina 
Ciência e Manufatura (PRO720).b) Engenharia de Processos Mecânicos (MET247) equivalente à disciplina 
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Engenharia da Manufatura (PRO721).c) Logística e Transporte (PRO715) equivalente à disciplina Logística 
(PRO724).d) Engenharia do Trabalho (PRO232) equivalente à disciplina Engenharia do Trabalho (PRO717)e) 
Ergonomia do Trabalho (PRO235) equivalente à disciplina Ergonomia do Trabalho (PRO718).f) Organização do 
Trabalho (PRO709) equivalente à disciplina Organização do Trabalho (PRO719).g) Planejamento e Controle da 
Produção II (PRO216) equivalente à disciplina Planejamento e Controle da Produção II (PRO722).h) Engenharia de 
Qualidade (PRO713) equivalente à disciplina Engenharia de Qualidade (PRO723).Art. 9º Excluir as disciplinas 
eletivas e estabelecer as seguintes equivalências:a) Controle Estatístico da Qualidade (PRO351) equivalente à 
disciplina Controle Estatístico da Qualidade (PRO574).b) Análise de Investimentos (PRO320) equivalente à disciplina 
Análise de Investimentos (PRO505).c) Administração Financeira (PRO321) equivalente à disciplina Administração 
Financeira (PRO509).d) Avaliação Econômica de Projetos de Investimentos (PRO347) equivalente à disciplina 
Avaliação Econômica de Projetos de Investimentos (PRO510).e) Teoria dos Grafos (PRO341) equivalente à 
disciplina Teoria dos Grafos (PRO527).f) Tópicos Especiais em Gerência da Produção I (PRO354) equivalente à 
disciplina Reflexões sobre o Trabalho (PRO575).g) Tópicos Especiais em Gerência da Produção II (PRO355) 
equivalente à disciplina Gestão de Operações de Serviço (PRO580).h) Tópicos Especiais em Gerência da Produção 
III (PRO356) equivalente à disciplina Operações, Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos (PRO578).i) Tópicos 
Especiais em Engenharia Econômica III (PRO361) equivalente à disciplina Teoria dos Jogos (PRO526).j) Tópicos 
Especiais em Engenharia Econômica IV (PRO362) equivalente à disciplina Economia Ambiental (PRO506).k) 
Tópicos Especiais em Engenharia Econômica V (PRO363) equivalente à disciplina Pesquisa Operacional Aplicada à 
Engenharia Econômica (PRO508).l) Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional III (PRO366) equivalente à 
disciplina Programação Matemática Aplicada ao Transporte (PRO533).m) Tópicos Especiais em Pesquisa 
Operacional IV (PRO367) equivalente à disciplina Teoria das Filas Aplicada à Engenharia de Produção (PRO535).n) 
Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional V (PRO368) equivalente à disciplina Simulação Aplicada (PRO534).o) 
Tópicos Especiais em Planejamento Energético I (PRO369) equivalente à disciplina Petróleo e Gás Natural 
(PRO550).p) Tópicos Especiais em Planejamento Energético II (PRO370) equivalente à disciplina Energia da 
Biomassa (PRO551).q) Tópicos Especiais em Planejamento Energético III (PRO371) equivalente à disciplina Energia 
Elétrica (PRO550).Art. 10 Excluir as seguintes disciplinas eletivas: I) Área de Gerência da Produção: a) Gerência do 
Projeto e Engenharia Simultânea (PRO313).b) Planejamento Estratégico (PRO318).c) Ética e Engenharia de 
Produção (PRO332).d) Gestão da Qualidade (PRO343).e) Engenharia de Manutenção (PRO353).f) Tópicos 
Especiais em Gerência da Produção IV (PRO357).g) Tópicos Especiais em Gerência da Produção V (PRO358).II) 
Área de Engenharia Econômica: a) Econometria (MTM158).b) Economia Brasileira (PRO323).c) Economia Monetária 
e Financeira (PRO348).d) Tópicos Especiais em Engenharia Econômica I (PRO359).e) Tópicos Especiais em 
Engenharia Econômica II (PRO360).III) Área de Pesquisa Operacional:a) Ética e Engenharia de Produção 
(PRO332).b) Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional I (PRO364). c) Tópicos Especiais em Pesquisa 
Operacional II (PRO365). IV) Área de Planejamento Energético: a) Planejamento Integrado dos Recursos 
(CAT301).b) Modelos de Planejamento Energético Regional (CAT304). c) Análise e Projeção da Demanda de 
Energia (CAT305). d) Planejamento Energético (PRO337).e) Gestão Ambiental de Sistemas Energéticos 
(PRO338).f) Avaliação Econômica de Projetos (PRO339).g) Economia da Tecnologia (PRO349).h) Tópicos Especiais 
em Planejamento Energético IV (PRO372). i) Tópicos Especiais em Planejamento Energético V (PRO373). j) Gestão 
da Cadeia de Suprimentos (PRO374).k) Gestão da Tecnologia da Informação (PRO375).Art. 11 Esta alteração não 
implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 12 A matriz curricular com a alteração proposta é parte 
integrante desta Resolução.Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro 
Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.580 
Aprova alteração curricular para o Curso de História (currículo 3).O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de História, encaminhada pelo COHIS/UFOP Nº. 18/2011, de 27 de setembro, R E S O L V 
E:Art. 1º Criar as seguintes disciplinas obrigatórias:A) Modalidades Bacharelado e Licenciatura1) História do Brasil II 
(HIS134), a ser oferecida no 4º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), coma seguinte ementa: 
“As sedições, rupturas e continuidades na crise do Império Português na América. O processo de independência 
política. A construção do Estado e da Nação no Brasil. A sociedade escravista imperial. A crise da monarquia”.2) 
História do Brasil III (HIS135),a ser oferecida no 5º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), coma 
seguinte ementa: “Estudo da história do Brasil republicano em seus aspectos políticos, sociais, econômicos e 
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culturais, através de discussão da historiografia e da análise de documentos. Crise da monarquia escravista e 
construção da ordem republicana; modernismo e nacionalismo na cultura; o debate sobre a “Revolução de 30”; o 
Estado Novo e a questão do autoritarismo; a Quarta República e a institucionalização do jogo político partidário; 
industrialização, desenvolvimentismo e políticas econômicas; trabalhismo e sindicatos; a questão racial; a questão 
agrária e as lutas sociais no campo; memória e historiografia da ditadura militar; o processo de redemocratização 
brasileiro após 1985; questões para a história do presente”.3) História da América I (HIS136),a ser oferecida no 4º 
período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), coma seguinte ementa: “O curso tem como eixos 
centrais, para a formação das Américas espanhola e inglesa, a) a reflexão sobre a convivência e construção dos 
discursos sobre a alteridade indígena; b) a criação de um espaço de convivências, negociações e resistências, bem 
como o mapeamento da historiografia sobre o tema; c) a análise de narrativas coloniais e seus diversos autores e 
propósitos; d) a Conquista militar e a Conquista espiritual”.4) História da América II (HIS137),a ser oferecida no 5º 
período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), coma seguinte ementa: “O curso pretende a) uma 
reflexão sobre o processo histórico de formação dos Estados Nacionais na América independente; b) uma análise 
das manifestações político-culturais do discurso liberal e da busca de uma identidade nacional; c) um estudo do 
papel dos Estados Unidos ao longo dos séculos XIX e XX; d) a discussão sobre a emersão de movimentos 
revolucionários no século XX; e) uma reflexão sobre o conceito de populismo e sobre as ditaduras militares; f) um 
estudo da história recente do continente”. 5) História Contemporânea (HIS130),a ser oferecida no 5º período, com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), coma seguinte ementa: “História Social do Mundo Contemporâneo no 
período entre a Revolução Francesa (final do século XVIII) e o advento da Ordem Política Mundial Pós-Socialista 
(final do século XX); análise dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais do Mundo Contemporâneo 
desde o advento dos Estados Nacionais até o processo de Globalização; estudo da sociedade e historiografia do 
Mundo Contemporâneo; análise das principais polêmicas e revisões historiográficas sobre o periodizações e temas 
específicos”.6) Introdução às Ciências Sociais (HIS139), a ser oferecida no 1º período, com carga horária semestral 
de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise do debate sobre o campo específico de investigação e as 
perspectivas de análise: estruturalismo e individualismo metodológico. Estudo das estruturas sociais dentro de 
perspectiva histórica: instituições, costumes, normas e controle social”.B) Para a modalidade Bacharelado:1) 
Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), a ser oferecida no 7º período, com carga horária semestral de 60 horas 
(1T+3P), com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o desenvolvimento de pesquisas ainda na graduação. 
Ao término o aluno deve entregar um projeto de pesquisa ou trabalho publicado”.2) Trabalho de Conclusão de Curso 
II (HIS697), a ser oferecida no 8º período, com carga horária semestral de 120 horas (2T+6P), tendo como pré-
requisito a disciplinaTrabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é 
o desenvolvimento de pesquisas ainda na graduação. Ao término o aluno deve entregar um trabalho no formato de 
monografia a ser defendida ou passar por leitores críticos, ou trabalho científico balizado equivalente”.C) Para a 
Modalidade Licenciatura:Ensino de História (HIS138), a ser oferecida no 7º período, com carga horária semestral de 
105 horas (4T+3P), com a seguinte ementa: “O emprego das linguagens e representações no ensino de história. As 
concepções de memória e patrimônio no ensino de história. Elaboração de material didático voltado para o ensino de 
história”.Art. 2º Criar as seguintes disciplinas eletivas:1) Seminário em História do Brasil I (HIS801), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História do Brasil colônia. Análise da 
produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História do Brasil colônia”.2) Seminário em História 
do Brasil II (HIS802), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História 
do Brasil colônia. Atividades práticas/investigativas que visem o aprofundamento dos conhecimentos explorados nas 
disciplinas obrigatórias”.3) Seminário em História do Brasil III (HIS803), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História do Brasil colônia. Análise de temas e questões centrais da 
historiografia sobre o período”.4) Seminário em História do Brasil IV (HIS804), com carga horária semestral de 90 
horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Estudos aprofundados da produção historiográfica, de temas e questões 
centrais à prática investigativa em Brasil Colonial”.5) Seminário em História do Brasil V (HIS805), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História de Minas Gerais. Análise da produção 
historiográfica acerca de temas e questões centrais à História de Minas Gerais e regional”.6) Seminário em História 
do Brasil VI (HIS806), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História 
de Minas Gerais. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos conhecimentos explorados 
nas disciplinas obrigatórias da área”.7) Seminário em História do Brasil VII (HIS807), com carga horária semestral de 
90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História de Minas Gerais. Estudo da produção historiográfica 
e de práticas investigativas concernentes às temáticas de história regional e de Minas Gerais”.8) Seminário em 
História do Brasil VIII (HIS808), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
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“Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História de Minas Gerais e 
regional. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos conhecimentos explorados nas 
disciplinas obrigatórias”.9) Seminário em História do Brasil IX (HIS809), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas da História do Brasil Monárquico. Aspectos temáticos da 
sociedade imperial”.10) Seminário em História do Brasil X (HIS810), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas da História do Brasil Monárquico. Aspectos historiográficos 
da sociedade imperial”.11) Seminário em História do Brasil XI (HIS811), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópicos de história do Brasil Imperial. Os debates em torno da historiografia sobre 
o Brasil oitocentista”.12) Seminário em História do Brasil XII (HIS812), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante a 
Primeira República (1889-1930). Historiografia sobre a Primeira República”.13) Seminário em História do Brasil XIII 
(HIS813), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de processos gerais 
e/ou particulares que tiveram lugar durante o período Nacional-Desenvolvimentista (1945-1964). Historiografia sobre 
o período Nacional-Desenvolvimentista”.14) Seminário em História do Brasil XIV (HIS814), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram 
lugar durante a Ditadura Militar (1964-1985). Historiografia sobre a Ditadura Militar”.15) Seminário em História do 
Brasil XV (HIS815), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de 
processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante a "Nova República" (de 1985 aos dias atuais). 
Historiografia sobre a Nova República”.16) Seminário em História do Brasil XVI (HIS816), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Estudos aprofundados em temáticas sobre história do 
tempo presente”.17) Seminário em História Antiga e Medieval I (HIS817), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade "História 
Antiga e Medieval". É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o aprofundamento de tópicos já estudados 
nas disciplinas obrigatórias desta especialidade.”18) Seminário em História Antiga e Medieval II (HIS818), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico 
relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo 
panorâmico de temas não tratados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade”.19) Seminário em História 
Antiga e Medieval III (HIS819), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A 
disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da 
disciplina (cf. programa e bibliografia): estudo de caráter formativo-instrumental, com vistas a que o aluno se habilite 
ao estudo de tipos documentais específicos”.20) Seminário em História Antiga e Medieval IV (HIS820), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico 
relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): estudo de 
documentos concernentes à pesquisa nesta especialidade”.21) Seminário em História Antiga e Medieval V (HIS821), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico 
específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): 
estudo de materiais e procedimentos que possam ser utilizados no ensino da especialidade nos seus diferentes 
níveis”.22) Seminário em História Antiga e Medieval VI (HIS822), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e 
Medieval’, analisando, detidamente historiografia e temáticas da área”.23) Seminário em História Antiga e Medieval 
VII (HIS823), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo 
de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. São objetivos da disciplina, 
alternativamente ou de forma combinada (cf. programa e bibliografia da disciplina): o estudo de documentos 
concernentes à pesquisa nesta especialidade, e da produção historiográfica recente sobre o tema”.24) Seminário em 
História Moderna e Contemporânea I (HIS824), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte 
ementa: “Discussões de temas e historiografia em História Moderna e Contemporânea, visando o aprofundamento 
de tema selecionado pelo professor ministrante e constante do programa da disciplina”.25) Seminário em História 
Moderna e Contemporânea II (HIS825), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
“A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Moderna e Contemporânea’. É 
objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo panorâmico de temas não tratados nas disciplinas 
obrigatórias desta especialidade”.26) Seminário em História Moderna e Contemporânea III (HIS826), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico 
relativo à especialidade ‘História Moderna e Contemporânea’. São objetivos da disciplina, alternativamente ou de 
forma combinada (cf. programa e bibliografia da disciplina): o estudo de documentos concernentes à pesquisa nesta 
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especialidade, e da produção historiográfica recente sobre o tema”.27) Seminário em História Moderna e 
Contemporânea IV (HIS827), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise da 
produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História Moderna e Contemporânea. Atividades 
práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos conhecimentos explorados nas disciplinas 
obrigatórias”.28) Seminário em História Moderna e Contemporânea V (HIS828), com carga horária semestral de 90 
horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e historiografia sobre as noções de modernidade, 
contemporaneidade e história do tempo presente, visando o aprofundamento de tema selecionado pelo professor 
ministrante e constante do programa da disciplina”.29) Seminário em História da América I (HIS829), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia sobre 
História das Américas, aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou 
apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.30) Seminário em História da América II (HIS830), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia em 
História das Américas, com ênfase no período colonial, aprofundando assuntos previamente abordados nas 
disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.31) Seminário em 
História da América III (HIS831), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
“Discussões de temas e/ou historiografia em História das Américas, com ênfase no período de formação das nações, 
aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos 
inéditos de forma detida e específica”.32) Seminário em História da América IV (HIS832), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia em História das 
Américas, com ênfase em história contemporânea, aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas 
obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.33) Seminário em História da 
América V (HIS833), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de 
historiografia em História das Américas, com ênfase em temas sócio-culturais e de documentação, aprofundando 
assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma 
detida e específica”.34) Seminário em História da Arte I (HIS834), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Exposição e análise das diversas teorias de História da Arte, simultaneamente a uma 
reflexão sobre as diferentes manifestações artísticas produzidas no Ocidente. A disciplina prevê visitas técnicas a 
acervos, museus ou coleções”.35) Seminário em História da Arte II (HIS835), com carga horária semestral de 90 
horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico em história da arte, envolvendo discussões sobre teoria, formação 
de acervos e/ou temas relacionados ao patrimônio histórico e artístico. A disciplina prevê visitas técnicas a acervos, 
museus ou coleções”. 36) Seminário em História da Arte III (HIS836), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa o estudo de tópico específico relativo às temáticas e historiografia 
de história da arte. A disciplina prevê visitas técnicas a acervos, museus ou coleções”.37) Seminário em Ensino de 
História I (HIS837), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Saber histórico e 
ensino de história: o processo de construção do conhecimento; o emprego de metodologia investigativa e a prática 
de pesquisa. Trabalho por projetos e o ensino de história”.38) Seminário em Ensino de História II (HIS838), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Relações entre saber histórico escolar, 
currículos de história e historiografia. Produção de livros didáticos e historiografia”.39) Seminário em Ensino de 
História III (HIS839), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Saber histórico 
acadêmico e escolar: usos teórico-conceituais (temporalidade, historicidade, sujeito/subjetividade, narrativa/discurso, 
escrita etc.)”.40) Seminário em Ensino de História IV (HIS840), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Saber histórico em sua relação com o patrimônio e as memórias locais. O interculturalismo 
no ensino de História”.41) Seminário em Ensino de História V (HIS841), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Problematização das relações entre saber histórico escolar e os distintos projetos 
políticos-educacionais acerca da cidadania. Saber histórico em leituras pós-coloniais”.42) Seminário em Teoria da 
História I (HIS842), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por 
objetivo discutir noções, categorias e conceitos que articulam o saber historiográfico e definem modalidades variadas 
de consciência histórica”.43) Seminário em Teoria da História II (HIS843), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa à discussão de categorias e conceitos historiográficos relativos 
às teorias de história e a formação de modalidades de concepção de textos históricos”. 44) Seminário em Teoria da 
História III (HIS844), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por 
objetivo realizar uma reflexão sobre os princípios históricos e epistemológicos que organizam a escrita da História na 
modernidade”. 45) Seminário em História da Historiografia Geral I (HIS845), com carga horária semestral de 90 
horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo desenvolver discussões voltadas a diferentes 
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configurações históricas que caracterizam modalidades variadas de produção do saber sobre o passado”.46) 
Seminário em História da Historiografia Geral II (HIS846), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo o estudo das diferentes modalidades de escrita historiográfica desde 
a antiguidade clássica até o período contemporâneo”. 47) Seminário em História da Historiografia Geral III (HIS847), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo o estudo 
monográfico de autores, obras ou períodos concernentes ao saber histórico ocidental”.48) Seminário em História da 
Historiografia Brasileira I (HIS848), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “O 
objetivo da disciplina é abordar, sob múltiplos enfoques, as formas de constituição do saber histórico no Brasil”.49) 
Seminário em História da Historiografia Brasileira II (HIS849), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é discutir os condicionantes sociais e os princípios epistemológicos 
que organizam a escrita da história no Brasil”. 50) Seminário em História da Historiografia Brasileira III (HIS850), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o estudo das 
diferentes modalidades de escrita historiográfica que tomaram forma no Brasil em diversos contextos históricos.”.51) 
Seminário em História da Historiografia Brasileira IV (HIS851), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o estudo monográfico de autores, obras ou períodos 
concernentes à história da historiografia brasileira”.52) Seminário em Antropologia I (HIS852), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A antropologia como reconstrução teórica da realidade 
social. A sociedade como sistema de significação. A cultura como ordenação material e representação simbólica. O 
encontro etnográfico e o diálogo teórico-prático. A pesquisa etnográfica: inserção, observação, participação, registro 
e relato”.53) Seminário em Antropologia II (HIS853), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a 
seguinte ementa: “As utilizações da História pelos antropólogos e as utilizações da Antropologia por historiadores. 
Debates teórico-metodológicos relativos às utilizações dos seguintes conceitos antropológicos fundamentais: cultura, 
dinâmica cultural, circularidade, estrutura, acontecimento, diacronia, sincronia, mentalidades, longa duração, 
permanência e conflito. A etnografia como técnica de pesquisa antropológica e sua utilização na pesquisa 
histórica”.54) Seminário em Sociologia I (HIS854), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte 
ementa: “Analisar de obras selecionadas de autores modernos, atentando para a discussão empreendida no campo 
da política (ação política, representação, democracia, governabilidade)”.55) Seminário em Sociologia II (HIS855), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de obras selecionadas de 
contemporâneos, objetivando investigar a relação entre moral e política, particularmente a preocupação dos autores 
em compreender o nível de interrelação entre o comportamento individual e o complexo institucional que induz a um 
comportamento social moralmente aceitável”.56) Seminário em Sociologia III (HIS856), com carga horária semestral 
de 90 horas (2T+4P), com a seguinte ementa: “Este curso tem como objetivo introduzir o aluno na metodologia de 
estudos aplicados na área das ciências sociais. Neste sentido, serão discutidas noções básicas de estatística, a 
formulação de amostras, a elaboração de questionários, a pesquisa de campo e a interpretação de dados”.57) 
Seminário em Sociologia IV (HIS857), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
“Este curso objetiva instrumentalizar o aluno para a análise de dados gerados por metodologia quantitativa. O 
programa enfatizará a estruturação de uma base de dados, a classificação das variáveis, noções básicas de 
interpretação e testes estatísticos”.58) Leituras Dirigidas I (HIS858), com carga horária semestral de 30 horas 
(1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina propicia ao aluno o acesso a um conjunto de textos que o coloca em 
contato com diferentes abordagens a respeito de uma questão geradora, ou a um conjunto de fontes que possibilite 
o estudo de um problema, ou ainda uma combinação destes dois elementos. A bibliografia contempla tanto as 
contribuições mais recentes quanto aquelas que lançaram as bases dos debates relativos à questão geradora ou 
problema de pesquisa. A disciplina visa ainda a estimular os alunos à produção de textos como parte necessária da 
formação profissional dos graduandos. Assim, como resultado da disciplina, o aluno deverá produzir um texto que 
sintetize sua compreensão do conjunto de textos e/ou fontes estudados”.59) Leituras Dirigidas II (HIS859), com 
carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina centra-se em discussões 
bibliográficas, na análise de documentos e no levantamento de hipóteses de pesquisa. Seu recorte abrange desde 
textos clássicos até produções recentes, objetivando mapear os principais debates em torno de determinados temas 
ou questões. A partir destes subsídios, almeja-se que os alunos se insiram criticamente em debates historiográficos 
e que desenvolvam suas reflexões em textos.”60) Leituras Dirigidas III (HIS860), com carga horária semestral de 30 
horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Esta disciplina volta-se para o debate de questões nodais referentes a 
determinados temas da historiografia. Por meio de discussões bibliográficas e de análises documentais, pretende-se 
suscitar a investigação de hipóteses de pesquisa, bem como a confecção de textos entre os alunos. Dessa forma, 
objetiva-se solidificar a formação destes últimos como pesquisadores e docentes, estimulando-os a elaborar e 
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desenvolver reflexões em torno de eixos temáticos selecionados.”61) Leituras Dirigidas IV (HIS861), com carga 
horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Através de críticas bibliográficas, leitura e 
interpretação de documentos, esta disciplina pretende desdobrar questões e hipóteses a partir de um eixo temático. 
Os alunos tomarão contato com uma perspectiva crítica sobre as principais correntes interpretativas de 
determinados temas historiográficos, para que possam desenvolver suas próprias investigações em textos. Tendo 
em conta o aperfeiçoamento da formação dos mesmos, espera-se que tenham a oportunidade de fundamentar suas 
indagações com bibliografia específica ou fontes.”62) Leituras Dirigidas V (HIS862), com carga horária semestral de 
30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Os estudos desta disciplina convergem para a elaboração de problemas 
e hipóteses de pesquisa ao redor de um tema da historiografia. Partindo de estudos clássicos e de trabalhos mais 
recentes, bem como da leitura e da interpretação de documentos, pretende-se que os alunos possam identificar 
lacunas ou contradições em bibliografia específica, desenvolvendo suas reflexões a partir dessas questões.”.63) 
Leituras Dirigidas VI (HIS863), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: 
“Circunscrevendo um eixo temático, esta disciplina abordará a historiografia com uma perspectiva crítica. A partir 
disso, visa-se a elaborar, juntamente com os alunos, hipóteses de pesquisa e estudos que possam ser desdobrados. 
Para tanto, serão privilegiadas análises de documentos e a produção de textos como forma de estimular e 
desenvolver a formação dos estudantes.”64) Leituras Dirigidas VII (HIS864), com carga horária semestral de 30 
horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Nesta disciplina, através da análise de documentos e da crítica à 
historiografia referente a determinado tema, serão delineadas hipóteses de pesquisa e métodos de investigação. 
Com isso, espera-se que os alunos possam desenvolver textos ou trabalhos monográficos em que aprofundem os 
problemas levantados durante o curso. Trata-se de fornecer subsídios para que eles formulem autonomamente seus 
questionamentos em eventuais atividades de pesquisa ou docência no futuro.”65) Leituras Dirigidas VIII (HIS865), 
com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “O curso fornece aos alunos o acesso a 
um conjunto de textos que os coloca em contato com diferentes abordagens a respeito de uma questão que os 
articula, ou um conjunto de fontes que se volta para o estudo de um problema, ou uma combinação desses dois 
elementos. A bibliografia inclui tanto as contribuições mais recentes como aqueles textos que lançaram as bases 
para gerar discussões sobre a questão ou problema de pesquisa. O curso também visa incentivar os alunos a 
produzir textos como uma parte necessária de sua formação profissional. Assim, como resultado da disciplina, o 
aluno deverá produzir um texto que resuma a sua compreensão de textos e / ou fontes estudadas”.66) Leituras 
Dirigidas IX (HIS866), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa a 
dar acesso ao aluno a um conjunto de leituras articuladas em torno de um tema monográfico. A bibliografia inclui 
textos publicados ao longo de um escopo temporal que permita uma percepção da construção de tendências de 
análise do problema enfocado. É propósito da disciplina estimular os alunos à produção de textos com base nas 
leituras feitas.”67) Leituras Dirigidas X (HIS867), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte 
ementa: “A disciplina visa a colocar o aluno em contato com fontes textuais e com parcela expressiva da fortuna 
crítica concernente àquela(s) fonte(s). O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos 
como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que 
sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.68) Leituras Dirigidas XI (HIS868), com carga horária semestral de 30 horas 
(1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina pretende dar ao aluno a possibilidade de estudar um conjunto de 
elementos da cultura material e textos que auxiliem na interpretação destes documentos. O propósito da disciplina é, 
também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da 
disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.69) Leituras Dirigidas XII 
(HIS869), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo 
de um conjunto de inscrições selecionadas e textos que auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito 
da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como 
resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.70) Leituras 
Dirigidas XIII (HIS870), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina se 
volta ao estudo de um conjunto de moedas selecionadas e textos que auxiliem na interpretação desta 
documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua 
reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise 
da(s) fonte(s)”.71) Leituras Dirigidas XIV (HIS871), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina visa a colocar o aluno em contato com fontes visuais e com parcela expressiva da 
fortuna crítica concernente àquela(s) fonte(s). O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir 
textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto 
que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.72) Leituras Dirigidas XV (HIS872), com carga horária semestral de 45 
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horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de elementos de cartografia e textos que 
auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir 
textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto 
que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.73) Leituras Dirigidas XVI (HIS873), com carga horária semestral de 45 
horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de um conjunto de filmes e documentários, 
acompanhado de textos que auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito da disciplina é, também, 
estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o 
aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.74) Leituras Dirigidas XVII (HIS874), com 
carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de materiais 
didáticos e paradidáticos na área de história, acompanhado de textos que auxiliem na interpretação desta 
documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua 
reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise 
da(s) fonte(s)”.75) Leituras Dirigidas XVIII (HIS875), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A partir de um tema específico ou de um problema gerador no âmbito da história, a disciplina 
elegerá uma bibliografia apropriada, voltada para as contribuições mais recentes, incluindo teses defendidas, com o 
objetivo de lançar as bases para os debates relativos à questão geradora ou problema de pesquisa”.76) Leituras 
Dirigidas XIX (HIS876), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina 
viabilizará um contato estreito do aluno com um conjunto de textos e pesquisas recentes sobre temas e questões 
cruciais à história, com especial atenção para os recursos metodológicos e fundamentos teóricos que norteiam a 
referida produção. É intenção da disciplina fomentar um debate rico, que estimule a produção intelectual dos 
discente”.77) Leituras Dirigidas XX (HIS877), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte 
ementa: “A disciplina visa estimular os alunos à produção de textos a partir de um problema gerador e de um 
conjunto de fontes e bibliografias seleto, contribuindo para a formação prática profissional dos graduandos em 
história. Assim, como resultado da disciplina, o aluno deverá debater os trabalhos mais recentes e produzir, de forma 
assistida, um texto que sintetize sua compreensão do conjunto de textos e/ou fontes estudados”.78) Leituras 
Dirigidas XXI (HIS878), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa 
estudar a produção recente das monografias e dissertações produzidas dentro do âmbito de departamento de 
história, refletindo sobre as dimensões teóricas e investigativas destes trabalhos e estimulando novas produções. A 
documentação que subsidiou tais trabalhos será explorada com o objetivo de apresentar o potencial das fontes e dos 
arquivos locais”.79) Leituras Dirigidas XXII (HIS879), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina visa amparar os alunos que desenvolvem pesquisas de iniciação científica, 
monografia e trabalhos de conclusão de curso, viabilizando um debate sobre o tema das mesmas a partir do 
levantamento, leitura e discussão da bibliografia especializada”.80) Leituras Dirigidas XXIII (HIS880), com carga 
horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa aprofundar temáticas específicas 
no campo historiográfico, que estejam vinculadas às reflexões teóricas e historiográficas norteadoras das pesquisas 
a serem desenvolvidas (ou em realização) pelos graduandos”.81) Leituras Dirigidas XXIV (HIS881), com carga 
horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina propicia o estudo de abordagens 
teóricas e historiográficas sobre uma temática fulcral ao conhecimento histórico, com produção de texto pelos 
graduandos que seja indicativo de suas escolhas e fundamentações bibliográficas”.82) Leituras Dirigidas XXV 
(HIS882), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “Estudo de temáticas de 
grande interesse ao debate historiográfico na contemporaneidade, com levantamento das vertentes interpretativas, 
suas principais problematizações e embates internos ao domínio de pesquisa”.83) Leituras Dirigidas XXVI (HIS883), 
com carga horária semestral 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina atenta à identificação e análise 
de produções historiográficas relevantes a uma temática teórica ou histórica, associando-as aos elementos 
constituintes da operação historiográfica”.84) Introdução à História brasileira (HIS884),com carga horária semestral 
de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Estudo da formação e das contradições da sociedade brasileira. 
Historicidades das conquistas e lutas pelos direitos civis, políticos e sociais. Constituição da sociedade colonial e 
imperial. O legado da escravidão e desigualdades do presente. Consolidação do capitalismo na ordem republicana e 
a expansão dos direitos sociais ao longo do século XX. Modernizações, desenvolvimentismos e nacionalismos 
desde a segunda metade do século XX. Anos 1980 e 1990: transição democrática e neoliberalismo. Desafios 
contemporâneos da consolidação da democracia e da cidadania”.85) Introdução à História Geral (HIS885), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Estudos dos principais processos e temas da 
História Geral; análise historiográfica”.86) Formação da Sociedade brasileira (HIS886), com carga horária semestral 
de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Estudo da formação e das contradições da sociedade brasileira. 
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Dimensões históricas e historiográficas dos processos de constituição nação e da cidadania no Brasil: problemas e 
perspectivas”.§ 1º - Todas as disciplinas eletivas poderão ser oferecidas no todo ou em parte na modalidade à 
distância, desde que respeitando a portaria MEC 4.059/04, que incentiva o emprego do Ensino Distância (EAD) em 
até 20% do currículo do curso presencial de graduação.§ 2º - Os planos de estudos das disciplinas eletivas serão 
divulgados aos alunos sempre duas semanas antes do fim do semestre anterior em que serão oferecidas.§ 3º - As 
disciplinas eletivas de caráter pedagógico serão assim definidas nos planos de estudos divulgados conforme 
parágrafo anterior.Art. 3º Alterar o código e a carga horária semestral de 100 horas (2T+4P) para 105 horas (2T+5P) 
das seguintes disciplinas obrigatórias da Licenciatura.1) Estágio Supervisionado de História I (HIS591)para Estágio 
Supervisionado de História I (HIS596).2) Estágio Supervisionado de História II (HIS592)para Estágio Supervisionado 
de História I (HIS597).3) Estágio Supervisionado de História III (HIS593)para Estágio Supervisionado de História I 
(HIS598).4) Estágio Supervisionado de História IV (HIS594)para Estágio Supervisionado de História I (HIS599).Art. 
4º Alterar o código e o nome das seguintes disciplinas:1) Teoria da História II (HIS119) para Teoria da História 
(HIS139).2) Historiografia Brasileira (HIS131) para História da Historiografia Brasileira (HIS140).Art. 5º Alterar o 
caráter de disciplina obrigatória para disciplina eletiva, para os alunos matriculados que cursaram e obtiveram 
aprovação até o 2º semestre letivo de 2011,das disciplinas seguintes: 1) Introdução à História Econômica do Brasil 
(HIS177), do 1º período, de carga horária semestral de 60 horas.2) História Geral da Arte (HIS174), 2º período, de 
carga horária semestral de 60 horas.3) Prática em Pesquisa Histórica I (HIS117), 6º período, de carga horária 
semestral de 90 horas.4) Prática em Pesquisa Histórica II (HIS118), 7º período, de carga horária semestral de 90 
horas.Parágrafo único.   A disciplina Introdução à História Econômica do Brasil (HIS177) não será mais ofertada e os 
alunos que não a cursaram, devem cursar até a conclusão do curso, pelo menos, uma das seguintes disciplinas 
eletivas Seminário em História do Brasil XII (HIS812), Seminário em História do Brasil XIII (HIS813), Seminário em 
História do Brasil XIV (HIS814), Seminário em História do Brasil XV (HIS815), Seminário em História do Brasil XVI 
(HIS816). Art. 6º Alterar, para as modalidades Bacharelado e Licenciatura, a carga horária a ser cumprida 
seguinte:1) Bacharelado - de 570 para 1020 horas semestrais.2) Licenciatura - de 360 para 660 horas 
semestrais.Art. 7º Incluir as seguintes disciplinas eletivas:1) Teatro Grego e Romano (ART511).2) Teoria Geral da 
Arte (ART558).3) Teatro do Medieval ao Barroco (ART512).4) Teatro Brasileiro do Descobrimento ao Século XIX 
(ART515).5) Teatro dos Séculos XVIII e XIX (ART513).6) Teatro do Século XX (ART514).7) Teatro Brasileiro do 
Século XX (ART516).8) Arte e Contemporaneidade (ART524).9) Evolução da Ópera (ART403).10) Evolução do 
Cinema (ART404).11) O Cinema Brasileiro e seus Diretores (ART424).12) Dramaturgia Moderna e Teatro Épico 
(ART434).13) Tópicos em Etnologia da Arte (ART436).14) A Indústria do Teatro Musical (ART439).15) A Arte do Ator 
Oriental (ART445).16) Folclore Brasileiro I (ART534).17) Introdução à Sociologia (CSA602).18) Introdução ao 
Cinema (CSA518).19) História Econômica Geral (CSA112).20) Formação Econômica do Capitalismo (CSA126). 21) 
Sociologia Econômica (CSA604).22) História do Pensamento Econômico I (CSA122).23) Formação Econômica 
Brasileira (CSA135).24) História do Pensamento Econômico II (CSA132).25) Economia Política (CSA143).26) 
Economia Brasileira I (CSA152).27) Economia Brasileira II (CSA162).28) História do Pensamento Econômico III 
(CSA171).29) Teoria Sociológica (CSA312).30) Teoria Política (CSA601).31) Acumulação Capitalista e Questão 
Social (CSA333).32) Classes e Movimentos Sociais (CSA334).33) Política Social na Ordem do Capital (CSA340).34) 
Etnia, Gênero e Alteridade (CSA550).35) Exclusão Social na América Latina (CSA551).36) Antropologia Cultural 
(CSA552).37) Identidade de Gênero e Sexualidade (CSA554).38) Ciência Política (DIR503).39) Filosofia Jurídica 
(DIR504).40) Sociologia Jurídica (DIR505).41) Direito Romano (DIR701).42) Hermenêutica Jurídica (DIR702).43) 
História da Filosofia Jurídica (DIR704).44) Introdução aos Direitos Humanos (DIR705).45) Latim Jurídico 
(DIR707).46) Direito do Patrimônio Cultural (DIR715).47) Direito e Literatura (DIR716. 48) Direitos Humanos 
(DIR754).49) Direito e Cultura  (DIR760).50) Tópicos Especiais em Educação: A escola e a Cultura Afro-brasileira 
(EDU309).51) Introdução à História da Filosofia (FIL101).52) História da Filosofia I: Filosofia Grega I (FIL115).53) 
História e Cultura Grega (FIL202).54) Teoria do Conhecimento (FIL113).55) História da Filosofia II: Filosofia Grega II 
(FIL116).56) História da Filosofia III: Filosofia Medieval (FIL117).57) Antropologia Filosófica (FIL124).58) Filosofia 
Social e Política (FIL133).59) História da Filosofia IV: Filosofia Moderna I (FIL118).60) Filosofia das Ciências: Século 
XX (FIL136).61) Ética (FIL107).62) História da Filosofia V: Filosofia Moderna II (FIL119).63) História da Filosofia VI: 
Filosofia Contemporânea I (FIL128).64) Filosofia da Arte (FIL143).65) História da Filosofia VII: Filosofia 
Contemporânea II (FIL129).66) Estética Geral (FIL130).67) Introdução à Museologia (MUL100).68) Preservação e 
Gestão do Patrimônio Cultural (MUL122). 69) Museologia e Comunicação I (MUL130).70) Museologia e 
Comunicação II (MUL131).71) Antropologia e Sociedade (MUL107).72) Preservação e Conservação de Bens 
Culturais I (MUL123).73) Arqueologia e Museus (MUL105).74) Preservação e Conservação de Bens Culturais II 
(MUL124).75) Documentação e Informação em Museus (MUL125). 76) Museu no Mundo Contemporâneo 
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(MUL106).77) Tecnologias da Informação em Museus (MUL126).78) Museus e Seus Públicos (MUL139).79) 
Paleografia e Prática em Arquivos (MUL127).80) Organização de Museus (MUL140).81) Gestão e Administração de 
Museus (MUL141).82) Elaboração e Gestão de Projetos Culturais (MUL142).83) Tópicos Especiais em Museologia I 
- Cultura Material (MUL401).84) Introdução à História da Ciência (MUL402).85) Memória e Imagem (MUL405).86) 
Tópicos Especiais em Museografia (MUL407).87) Teoria Museológica (MUL408).88) Tópicos Especiais em 
Restauração (MUL420).89) Tópicos Especiais em Documentação e Pesquisa (MUL421).90) Tópicos Especiais em 
Conservação (MUL422).91) Museus de Ciência (MUL430).92) Didática do Ensino Museologia (MUL432).93) Tópicos 
Especiais em Arqueologia (MUL440).94) História Geral da Arte (MUS129).95) História da Música A (MUS180).96) 
História da Música B (MUS181).97) História da Música C (MUS130).98) Estética e Filosofia da Arte II (MUS401).99) 
Tópicos em História da Arte e Apreciação Artística (MUS408).100) Tópicos em História da Música e Apreciação 
Musical (MUS409).101) Tópicos em Música Brasileira (MUS420).102) Tópicos em Etnomusicologia (MUS422).Art. 8º 
Substituir o componente curricular Monografia (ATV020), com carga horária semestral de 330 horas pelas disciplinas 
Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), com carga horária semestral de 60 horas (1T+3P), e Trabalho de 
Conclusão de Curso II (HIS697), com carga horária semestral de 120 horas (2T+6P).§ 1º - Os alunos matriculados 
em Monografia (ATV020) no 2º semestre letivo de 2011 não terão direito a fazer o pedido de prorrogação de entrega 
da monografia, portanto, os matriculados devem:a) entregar o texto final da monografia em prazo estabelecido pelo 
Colegiado de História.b) cancelar a Monografia (ATV020), com documentação de ciência do orientador e matricular-
se em Trabalho de Conclusão de Curso II (HIS697) no 1º semestre letivo de 2012, sendo dispensado da disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696).§ 2º - Os alunos que entregarem o pré-projeto no 2º semestre letivo de 
2011, deverão requerer matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso II (HIS697) no 1º semestre letivo de 2012, 
sendo dispensado da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696).§ 3º - A apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso II (HIS697) deverá obedecer as normas estabelecidas pelo Colegiado de História, de acordo 
com as resoluções COHIS Nº 01/2011 COHIS Nº 02/2011.§ 4º - A diferença 150 horas da carga horária semestral, 
proveniente da substituição do componente curricular Monografia (ATV020) pelas disciplinas Trabalho de Conclusão 
de Curso I (HIS696) e Trabalho de Conclusão de Curso II (HIS697), deverá ser acrescida à carga horária a ser 
cumprida em disciplina eletiva. Art. 9º Substituir os componentes curriculares Atividade Acadêmico Cientifico-Cultural 
(ATV022) e Atividade Acadêmico Cientifico-Cultural (ATV023) pelo componente Atividade Acadêmico Cientifico-
Cultural (ATV100), devendo o Colegiado de História regulamentar a forma de integralização da carga horária. Art. 10 
Excluir as disciplinas e estabelecer as seguintes equivalências:1) Estágio Supervisionado de História I (HIS591) 
equivalente à disciplina Estágio Supervisionado de História I (HIS596).2) Estágio Supervisionado de História II 
(HIS592) equivalente à disciplina Estágio Supervisionado de História I (HIS597).3) Estágio Supervisionado de 
História III (HIS593) equivalente à disciplina  Estágio Supervisionado de História I (HIS598).4) Estágio 
Supervisionado de História IV (HIS594) equivalente à disciplina Estágio Supervisionado de História I (HIS599). 5) 
Teoria da História II (HIS119)equivalente à disciplinaTeoria da História (HIS139).6) Historiografia Brasileira 
(HIS131)equivalente à disciplinaHistória da Historiografia Brasileira (HIS140).7) Métodos e Técnicas de Ensino de 
História (HIS242)equivalente à disciplina Ensino de História (HIS138).8) História do Brasil II (HIS127)equivalente à 
disciplina História do Brasil II (HIS134).9) História da América I (HIS153)equivalente à disciplina História da América I 
(HIS136).10) História da América II (HIS154)equivalente à disciplina História da América II (HIS137).11) História do 
Brasil III (HIS128)equivalente à disciplina História do Brasil III (HIS135).12) História Contemporânea 
(HIS168)equivalente à disciplina História Contemporânea (HIS130).13) Antropologia Cultural (HIS197)e Sociologia 
(HIS175)equivalente à disciplina Introdução às Ciências Sociais (HIS139).Art. 11 Estabelecer para os alunos que 
não cursaram as disciplinas obrigatórias que serão excluídas da matriz, a forma de oferecimento seguinte: 1) 
Sociologia (HIS175): será oferecida uma turma na modalidade à distância (EAD), apenas no 1º semestre letivo de 
2012/1. 2) Metodologia da História (HIS107): serão oferecidas duas turmas no 1º semestre letivo de 2012 e uma 
turma no 2º semestre letivo de 2012/1.3) História Ibérica (HIS133): serão oferecidas duas turmas no 1º semestre 
letivo de 2012 e uma turma no 2º semestre letivo de 2012/1.4) História do Brasil IV (HIS132): serão oferecidas duas 
turmas no 1º semestre letivo de 2012 e uma turma no 2º semestre letivo de 2012/1.§ 1º - Os alunos que já cursaram 
e foram aprovados em História do Brasil III (HIS128), deverão cursar obrigatoriamente a disciplina História do Brasil 
IV (HIS132).§ 2º - Os alunos que não cursaram História do Brasil III (HIS128), deverão cursar apenas a nova 
disciplina História do Brasil III (HIS135); § 3º - Os alunos que não forem aprovados na disciplina História do Brasil IV 
(HIS132) deverão cursar, obrigatoriamente, a carga horária correspondente em disciplina eletiva com matrícula 
orientada pelo Colegiado, devendo a disciplina permanecer na matriz até a aprovação de todos os alunos 
matriculados do Currículo 3.Art. 12 Excluir as seguintes disciplinas eletivas:1) Antropologia e Práticas Alimentares 
(HIS172).2) Seminário de Arqueologia I (HIS325).3) Seminário Metodologia História I (HIS401).4) Seminário 
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Metodologia da História IV (HIS404).5) Seminário História Antiga Medieval IX (HIS419).6) Seminário História do 
Brasil IV (HIS424).8) Seminário História Minas Gerais I (HIS431).9) Seminário de História da América III (HIS433).10) 
Seminário Pesquisa Histórica I (HIS441). 11) Seminário de Antropologia I (HIS446).12) Seminário de Antropologia II 
(HIS447).13) Seminário História da América I (HIS451).14) Seminário História da América IV (HIS454).15) Seminário 
História Moderna/Contemporânea I (HIS461).16) Seminário História Antiga (HIS470).17) Seminário História da Arte I 
(HIS471).18) Seminário História da Arte III (HIS473).19) Seminário de Sociologia Histórica (HIS476).20) Seminário 
de Sociologia e Antropologia III (HIS483).21) Seminário de Antropologia I (HIS488).22) Seminário - História do Brasil 
(HIS502).23) Seminário História Antiga Medieval X (HIS517).24) Seminário História Antiga Medieval XII (HIS522).25) 
Seminário Metodológico da História VII (HIS530).26) Seminário História Antiga Medieval XV (HIS532).27) Seminário 
Soc. Antiga IX (HIS604).28) Seminário Sociologia e Antropologia XI (HIS606).29) Seminário História da África 
(HIS609). 30) Microstória: Contexto Historiográfico (HIS610).31) Seminário Histório Moderna Contemporânea VII 
(HIS615).32) Seminário Filosofia V (HIS621).33) Seminário Filosofia VII (HIS623).34) Política, Cultura e Sociedade 
na Rep. de Weimar (HIS626).35) Seminário Teoria Historia II (HIS633).36) Seminário Teoria Historia XI (HIS637).37) 
Antropologia das Artes (HIS638).38) Seminário de Teoria da História (HIS640)39) Seminário de História do Brasil 
(HIS641).40) Seminário de Teoria da História (HIS642).41) Seminário de História de Cultura (HIS643).42) Seminário 
de História Brasil XI (HIS650).43) Seminário de História Brasil XXIII (HIS668).44) Seminário de Gestão Documental 
(HIS670).45) Seminário de História: Minas Gerais II (HIS673).46) Seminário de História do Brasil XXVI (HIS674). 47) 
Seminário de Filosofia XIII (HIS680). 48) Seminário de História Moderna e Contemporânea XVIII (HIS692). 49) 
Seminário História Moderna e Contemporânea XIX (HIS693).50) Seminário de História Moderna e Contemporânea 
XX (HIS694).51) Seminário de História Moderna e Contemporânea XX (HIS695).52) Formação dos Estados 
Nacionais na América Latina (HIS701).53) Administração e Justiça nas Minas Setecentistas (HIS702).54) Seminário 
de Metodologia de Pesquisa com Fontes Orais (HIS703)55) Religiosidade Bizantina (HIS704). 56) Políticas 
Patrimoniais: Conceitos e Estratégias de Preservação (HIS705). 57) Leituras sobre Pensamento Social e Político 
Brasileiro (HIS706).58) Ilustração e Reforma no Império Luso-Brasileiro (HIS707).59) As Idéias Científicas no Brasil 
no Século XIX (HIS708). 60) Arte e História (HIS709).61) História da Arte X (HIS710). 62) Problemas de 
Historiografia Antiga e Moderna (HIS711).63) Estudos sobre a Escrita da História no Brasil (HIS712). 64) História e 
Historiografia do Protestantismo no Brasil (HIS713).65) História da África (HIS714). 66) Movimentos Sociais Rurais e 
Modernidade (HIS715).67) Seminário: Iluminismo e Arte (HIS716).68) Fronteiras: América Portuguesa e Espanhola 
(HIS717).69) Historiografia do Ensino de História (HIS718).70) História Social da Escravidão em Portugal 
(HIS719).71) Seminário Marx: História e Sociologia (HIS720). 72) Ensino de História Através das Linguagens 
Iconográficas e Audiovisuais (HIS721).73) Leitura dos Livros Neronianos dos Anais, de Tácito (HIS722).74) Da Crise 
da Exemplaridade às Filosofias da História: Transformações da Escrita da História do Brasil (1770-1860) 
(HIS723).75) Uso da Língua e da Literatura Latina para o Estudo da Antiguidade (HIS724). 76) História Visual e 
Literatura de Viagem (HIS725).77) Historia do Cinema (HIS726).78) História dos Estados Unidos (HIS727).79) 
Narrativas e leitores na América Espanhola XVI-XIX (HIS728).80) Ética e História (HIS729).81) Representações e 
Usos do Passado entre o Ensino de História e a História da Historiografia (HIS730).Art. 13 Esta alteração não implica 
acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 14 A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante 
desta Resolução. Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 13 
de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 
 

Atos da Reitoria 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 451, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, Considerando que os agentes públicos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou 
administram bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, estão sujeitos, na forma da Constituição, das 
leis e dos demais instrumentos regulamentadores, a previsão, o controle de sua aplicação, de gestão, de prestação 
de contas e demonstração da regularidade na aplicação dos recursos públicos;  Considerando que os atos de 
ordenamento de despesas devem ser objeto de delegação de competência própria do dirigente da Instituição; 
Considerando solicitação da Presidente do Comitê Gestor do Centro de Artes e Convenções da Universidade 
Federal de Ouro Preto, efetuada através do Ofício C. GAB/Reitoria/UFOP Nº 120/2011 de 08 de novembro de 
2011;RESOLVE:  Art. 1º - Delegar competência ao servidor Marcelo Côrtes, matrícula SIAPE nº 1.045.075, para 
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ordenar despesas, referente ao Convênio celebrado entre a UFOP e a FEOP para “Execução do Projeto Acadêmico 
e Desenvolvimento Institucional cujo objeto é consolidar o Centro de Artes e Convenções da UFOP (Processo UFOP 
23109-2076-2010-0)”, observando-se os limites da despesa comprometida e do saldo disponível;   Art. 2º -  Fica o 
agente de que trata o art. 1º, sujeito a prestar contas, mensalmente,  dos recursos recebidos e das despesas 
realizadas, cuja prestação deverá ser apresentada à GECON, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente; Art. 
3º - A presente delegação dispensa o Ordenador de Despesas do cumprimento da letra “c” do art. 2º, arts. 3º, 5º, 6º 
e caput do art. 7º  da Portaria Reitoria nº 299/2001. Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no 
exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 452, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando Portaria Reitoria nº 239, de 10 de junho de 2010,considerando Ofício 
DECSO/UFOP nº 166/2011,considerando Resolução Diretoria ICSA nº 036/2011,considerando Portaria Reitoria nº 
441, de 03 de novembro de 2011,RESOLVE:  Nomear, a partir de 09 de novembro de 2011, interinamente, a 
servidora Giulle Adriana Vieira, matrícula SIAPE nº. 1.714.321, ocupante do cargo de Professor Assistente do quadro 
permanente desta Universidade, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Sociais, 
Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social – DECSO do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, 
percebendo, enquanto no exercício dessa função, gratificação correspondente a FG-01.Prof. Dr. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 453, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, Ofício Dir. ICEB nº 251/2011, datado de 08 de novembro de 2011, RESOLVE:  Exonerar, a partir 
de 09 de novembro de 2011, a servidora Maria Cláudia Peres Monteiro de Castro Souza, matrícula SIAPE nº. 
0.418.680, ocupante do cargo de Professor Associado do quadro permanente desta Universidade, da função de 
Chefe do Departamento de Matemática – ICEB.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício 
do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 454, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,Ofício Dir. ICEB nº 251/2011, datado de 08 de novembro de 2011,RESOLVE:  Nomear, a partir de 
09 de novembro de 2011, por um período de 02 (dois) anos, o professor Felipe Rogério Pimentel, matrícula SIAPE 
nº. 1.108.902, ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente desta Universidade, como Chefe do 
Departamento de Matemática – DEMAT do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, percebendo, enquanto no 
exercício dessa função, gratificação correspondente a FG-01.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-
Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 455, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando o Processo UFOP nº.6078/2011,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país do 
professor Bruno Almeida Guimarães, matrícula SIAPE nº 2.280.024, lotado no Departamento de Filosofia/IFAC, para 
participar, com apresentação de uma conferência, no     “4ème Colloque International de La Société Internationale de 
Psychanalyse et Philosophie - S.I.P.P”, na cidade de Paris/França no período de 02 a 09 de dezembro de 2011, com 
ônus limitado pela UFOP e com ônus CAPES.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício 
do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº 456, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,  considerando o processo da UFOP nº 4106-2011-31,considerando o processo do Acórdão 
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TCU nº. 689/2009 – 2ª Câmara,considerando a manifestação da Controladoria Geral da União,considerando 
Despacho Reitoria datado de 9 de novembro de 2011,RESOLVE:Art. 1º Designar os servidores Marcelo Cortes, 
SIAPE Nº 1.045.075,  Iracilene Carvalho Ferreira, SIAPE nº 0.418.764 e Adriano Sérgio Rodrigues, SIAPE nº 
0.418.293, pertencentes ao quadro permanente da Universidade Federal de Ouro Preto, para, sob a presidência do 
primeiro, atender às recomendações inseridas nas alíneas b, c, d e h do item 6, bem como dos itens 8, 9 e 10 do 
Despacho DPPCE/DP/SFC/CGU-PR nº 257022/2011.Art. 2º A referida comissão terá prazo de 30 dias, prorrogáveis 
por igual período acaso necessário, para a execução das ações supra-indicadas.Art. 3º Após a conclusão dos 
trabalhos da comissão, venham os autos conclusos para fins de elaboração das comunicações e registros 
necessários, conforme indicado no despacho DPPCE/DP/SFC/CGU-PR nº 257022/2011.Prof. Dr. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 457, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,considerando o Processo UFOP nº.5797/2011,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país da 
professora Taíse Matte Manhabosco, matrícula SIAPE nº 1.649.905, lotada no Departamento de Física/ICEB, para 
realizar estágio, no Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Universitè de Bourgogne , na cidade de 
Paris/França no período de 09 de dezembro de 2011 a 25 de fevereiro de 2012, com ônus limitado pela UFOP.Prof. 
Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

 
PORTARIA REITORIA Nº. 458, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 

O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando o Processo UFOP nº.5806/2011,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país da 
professora Rute Cunha Figueiredo, matrícula SIAPE nº 2.323.821, lotada no Departamento de Química/ICEB, para 
realizar estágio, no “Instituto de Investigaciones Químicas – CSIS”, na cidade de Sevilha/Espanha no período de 19 
de dezembro de 2011 a 29 de fevereiro de 2012, com ônus limitado pela UFOP.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa 
Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 459, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando o Ofício ICSA/UFOP nº 192/2011, datado de 10 de novembro de 
2011;RESOLVE:Designar a servidora Juçara Gorski Brittes, matrícula SIAPE nº. 1.172.738, para substituir o servidor 
José Artur dos Santos Ferreira, Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, matrícula SIAPE nº. 1.172.507, por 
ocasião de suas férias regulamentares, no período de 16 a 30 de novembro de 2011, percebendo remuneração 
correspondente a CD4.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da 
UFOP. 

 
PORTARIA REITORIA Nº. 460, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011 

O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,considerando o Ofício-048/11/NUPEB, datado de 09 de novembro de 2011;RESOLVE:Nomear, a 
partir de 11 de novembro de 2011, o servidor Mateus Gerwing Kochem, matrícula SIAPE nº. 1.617.649, ocupante do 
cargo de Assistente em Administração desta Universidade, para exercer a função de Secretário do Mestrado e 
Colegiado do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas - NUPEB, percebendo, enquanto no exercício dessa 
função, a gratificação correspondente a FG-07.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício 
do cargo de Reitor da UFOP. 
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PORTARIA REITORIA Nº. 461, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando Processo nº 4750/2011, referente à eleição para o cargo de Diretor e Vice-Diretor 
do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura/IFAC da UFOP, RESOLVE:Exonerar, a partir desta data, o servidor 
Guilherme Paoliello, matrícula SIAPE nº. 2.176.257, ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente 
desta Universidade, da função pró-tempore de Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura/IFAC.Prof. Dr. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 462, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando Of. IFAC UFOP I. nº 019/2011,considerando Processo nº 4750/2011, referente à 
eleição para o cargo de Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da UFOP, RESOLVE:Nomear, 
a partir desta data, o servidor Guilherme Paoliello, matrícula SIAPE nº. 2.176.257, ocupante do cargo de Professor 
Adjunto do quadro permanente desta Universidade, para exercer, por um período de 4 (quatro) anos, a função de 
Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da UFOP, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a 
gratificação correspondente a CD-3, nos termos da Lei nº 8.168/1991. Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, 
Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 463, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando Of. IFAC UFOP I. nº 019/2011,considerando Processo nº 4750/2011, referente à 
eleição para o cargo de Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da UFOP, conforme legislação 
vigente,RESOLVE:Nomear, a partir desta data, o servidor José Luiz Furtado, matrícula SIAPE nº. 0.418.901, 
ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente desta Universidade, para exercer, por um período de 
4 (quatro) anos, a função de Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da UFOP, percebendo, enquanto 
no exercício da função, a gratificação correspondente a FG-1, nos termos da Lei nº 8.168/1991.Prof. Dr. Antenor 
Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 464, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando o Processo UFOP nº.6143/2011,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país da 
professora Kerley dos Santos Alves, matrícula SIAPE nº 3.377.403, lotada no Departamento de Turismo, para 
participar, com apresentação de trabalho, no “V International Congress Tourism of Leiria and Oeste”, na cidade de 
Peniche/Portugal no período de 22 a 25 de novembro de 2011, com ônus limitado pela UFOP.Prof. Dr. Antenor 
Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 465, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, Considerando o disposto no § 2º do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 
24/08/2001,Considerando o Processo Interno UFOP nº 6024/2011,Resolve:Conceder, a partir de 1º de novembro de 
2011, redução de jornada de trabalho, de quarenta para vinte horas semanais, à servidora Jaqueline de Oliveira 
Santana, matrícula SIAPE nº 1.730.808, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, lotada no Centro 
Desportivo.Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
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Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROAD Nº 131/2011 
No Edital PROAD nº. 131, de 07/11/2011, publicado no D.O.U. nº. 214, de 08/11/2011, seção 3, página 35;onde se 
lê:INSCRIÇÃO: De 08/11/2012 a 22/11/2012, (...)leia-se:INSCRIÇÃO: De 08/11/2011 a 22/11/2011, (...)onde se lê:1) 
Sorteio do Ponto para Prova Didática: 23/11/2012, às 08:00 horas, (...)leia-se:1) Sorteio do Ponto para Prova 
Didática: 23/11/2011, às 08:00 horas, (...)onde se lê:2) Prova Didática. 24/11/2012, a partir das 08:00 horas, (...)leia-
se:2) Prova Didática. 24/11/2011, a partir das 08:00 horas, (...)onde se lê:3) Entrevista e Análise de Curriculum Vitae: 
24/11/2012, (...)leia-se:3) Entrevista e Análise de Curriculum Vitae: 24/11/2011, (...) Sônia de Fátima Passos, Chefe 
da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal.  
 

PORTARIA PROAD No 794, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de sua competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no 540, de 05 de agosto de 1994, considerando: - A Resolução CUNI nº. 925, de 19 de 
agosto de 2008;- A documentação constante do Processo no. 9370-2011-0,R e s o l v e:Tornar sem efeito a Portaria 
PROAD nº. 744, de 04 de novembro de 2011, publicada no Boletim Administrativo nº.37, de 11 de novembro de 
2011, que suspendeu a jornada de trabalho de 23 horas e 30 minutos semanais concedida pela Portaria PROAD nº. 
777, de 16 de novembro de 2009, retificada pela Portaria PROAD nº. 785, de 18 de novembro de 2009, à servidora 
KAMILLA FARIA MACIEL, matrícula SIAPE nº. 1.730.188, ocupante do cargo de Odontólogo, lotada na 
Coordenadoria de Saúde/PRACE.André Luís dos Santos Lana,  Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD No 795, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de sua competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no 540, de 05 de agosto de 1994, considerando:- A Resolução CUNI nº. 925, de 19 de agosto 
de 2008;- A documentação constante do Processo no. 6130-2011-0,R e s o l v e:Conceder, a partir desta data, 
jornada de trabalho de 30 horas semanais à servidora LUCIANA MATIAS FELICIO SOARES, matrícula SIAPE nº 
1.648.092, ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista, lotada no Sistema de Bibliotecas e Informação - 
SISBIN. André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD No 799, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de sua competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no 540, de 05 de agosto de 1994, considerando:- A Resolução CUNI nº. 925, de 19 de agosto 
de 2008;- A documentação constante do Processo no. 6721-2009-0,R e s o l v e: Conceder, a partir desta data, 
jornada de trabalho de 30 horas semanais à servidora SUZANA LUZIA MOREIRA, matrícula SIAPE nº 1.649.066, 
ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotada no Departamento de Direito – DEDIR. André Luís dos 
Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 
 

Atos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP 
 

PORTARIA CGP Nº 857, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando  o inteiro teor do processo interno nº 5991-2011-0;a 
Resolução CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Edson José de Carvalho, matrícula 
SIAPE nº 1.733.123, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 20/10/2011,  do nível I para o nível 
II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 858, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 11680-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Mateus Henrique de Faria Pereira, matrícula SIAPE 
nº 1.658.730, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 01/09/2011,  do nível I para o nível II na 
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classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 859, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5674-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Luciana Gomes Castanheira, matrícula SIAPE nº 
1.728.710, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 28/09/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 

 
PORTARIA CGP Nº 860, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 

A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5879-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Elza Conceição de Oliveira Sebastião, matrícula 
SIAPE nº 1.284.690, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 05/08/2011,  do nível III para o 
nível IV na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 861, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5575-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Gilberto Fernandes, matrícula SIAPE nº 2.176.376, 
progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 13/08/2011,  do nível III para o nível IV na classe de 
Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de 
Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 862, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5403-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Sandra Augusta de Melo, matrícula SIAPE nº 
6.412.779, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 23/07/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 863, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando  o inteiro teor do processo interno nº 5552-2011-
0;RESOLVE:Conceder a Marília Alfenas de Oliveira Sírio, matrícula SIAPE nº 2.504.661, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 14/10/2011,  do nível I para o nível II na classe de Professor Assistente, da 
carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 864, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5402-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Hercules Toledo Correa, matrícula SIAPE nº 
1.733.123, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 31/07/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 865, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 5553-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Thiago Augusto de Oliveira Silva, matrícula SIAPE 
nº 1.569.978, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 24/07/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 866, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5675-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Humberto Silva Guimarães, matrícula SIAPE nº 
0.418.613, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 19/05/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 867, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando inteiro teor do processo interno nº 5835-2011-
0;RESOLVE:Conceder a Carlos Eduardo da Gama Torres, matrícula SIAPE nº 1.039.848, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 05/10/2011,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira 
de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 868, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5796-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a João Luiz Martins, matrícula SIAPE nº 0.418.948, 
progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 07/06/2011,  do nível I para o nível II na classe de 
Professor Associado, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de 
Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 869, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando;o processo interno nº 5775-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Rodrigo Cunha Alvim de Menezes, matrícula SIAPE 
nº 1.728.995, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 30/09/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 870, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando o inteiro teor do processo interno nº 5737-2011-
0;RESOLVE:Conceder a Paulo Henrique Vieira Magalhães, matrícula SIAPE nº 1.730.851, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 14/10/2011,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira 
de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 871, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, considerando o inteiro teor do processo interno nº 7369-2010-
0;Resolve,Conceder a Roberto da Silva Pimentel, matrícula SIAPE nº 2.299.604, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 06/07/2010,  do nível I da classe de Professor Auxiliar para o nível IV na classe 
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de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de 
Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 

 
 

Atos da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PROPLAD 
 

PORTARIA PROPLAD Nº 007, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. 
O Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:O disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 15 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo em educação do quadro de 
pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;o processo interno nº 5605 - 2011-0.R e s o l v e :Art. 1º - Constituir 
uma Comissão de Avaliação composta pelos servidores Aldo Cesar Andrade D’Angelo, Eduardo Evangelista Ferreira 
e Marcelo Cortes, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório do (a) servidor 
(a) Denise Soares Ramos.Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação 
desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os 
relatórios à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Prof. Dr. Luiz Fernando Loureiro Ribeiro, Pró-Reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento/ UFOP. 
 

PORTARIA PROPLAD Nº 008, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. 
O Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:O disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 15 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo em educação do quadro de 
pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;o processo interno nº 5619 - 2011-0.R e s o l v e :Art. 1º - Constituir 
uma Comissão de Avaliação composta pelos servidores Marcilene Kátia de Oliveira Damasceno, Luiz Fernando 
Loureiro Ribeiro e Ana Cristina Neto Barbosa, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório do (a) servidor (a) Cristiana Vieira Leocádio Rigueira.   Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá o prazo de 
30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para 
fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Prof. Dr. Luiz Fernando 
Loureiro Ribeiro, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento/ UFOP. 
 

Atos da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças - PROF 
 

PORTARIA PROF Nº 040, DE 11 DE NOVEMBRO 2011 
O Pró-Reitor de Orçamento e Finanças da UFOP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 123, 
de 05 de março de 2009;RESOLVE:Art. 1º – Designar o servidor Daniel Caldas, SIAPE nº 1668176, lotado na 
Coordenadoria de Suprimentos, como gestor do Contrato nº 104/2011 – Prestação de serviços especializados de 
manutenção preventiva, corretiva e orientação técnica para uso de equipamentos eletroeletrônicos de laboratórios, 
pelo período de 12 (doze) meses.Art. 2º – A professora Maria Eugênia Silva Nunes, SIAPE nº 1786314, Chefe do 
Departamento de Física da UFOP, será a responsável pela fiscalização do referido contrato. Art. 3º – Os fiscais e 
gestores deverão obedecer as orientações constantes da Portaria Reitoria nº 140, de 11 de Abril de 2011.Prof. 
Álvaro Guarda, Pró-Reitor de Orçamento e Finanças. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Atos do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA 
 

PORTARIA ICEA Nº 067, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Diretor do Campus João Monlevade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 420, de 
01/09/2009, considerando:O Processo eleitoral realizado na 49° reunião do Colegiado do curso de Engenh aria de 
Produção (COEP),  realizada em  09 de novembro de  2011.RESOLVE:Nomear, a partir dessa data, o docente 
Thiago Augusto de Oliveira Silva para exercer a função de presidente do Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção,  por um período de 02 (dois) anos.Prof. Dr. Glauco Ferreira Gazel Yared,  Diretor do Instituto de Ciências 
Exatas e Aplicadas , Campus João Monlevade. 
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PORTARIA ICEA Nº 068, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

O Diretor do Campus João Monlevade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 420, de 
01/09/2009, considerando:O disposto no artigo 20 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990; O disposto no Art. 17 
da Resolução CUNI 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório, bem como da 
avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente do quadro de pessoal da Universidade Federal de 
Ouro Preto;Considerando o Ofício nº 008/2011 da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do Docente Carlos 
Renato Pontes, referente ao Processo nº 5557-2010-0 – DCI -PROAD.RESOLVE:Prorrogar, até o dia 20 de 
dezembro de 2011, o prazo de entrega dos relatórios das Comissões de Avaliação de Estágio Probatório constituída 
pela Portaria ICEA nº 02, de 17 de janeiro de 2011. Prof. Dr. Glauco Ferreira Gazel Yared, Diretor do Instituto de 
Ciências Exatas e Aplicadas, Campus João Monlevade. 
 

PORTARIA ICEA Nº 069, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Diretor do Campus João Monlevade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 420, de 
01/09/2009, considerando:O disposto no artigo 20 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990; O disposto no Art. 17 
da Resolução CUNI 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório, bem como da 
avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente do quadro de pessoal da Universidade Federal de 
Ouro Preto;Considerando o Ofício nº 008/2011 da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do Docente Talles 
Henrique de Medeiros, referente ao Processo nº 5338-2010-0 – DCI -PROAD.RESOLVE:Prorrogar, até o dia 20 de 
dezembro de 2011, o prazo de entrega dos relatórios das Comissões de Avaliação de Estágio Probatório constituída 
pela Portaria ICEA nº 15, de 02 de setembro de 2010. Prof. Dr. Glauco Ferreira Gazel Yared, Diretor do Instituto de 
Ciências Exatas e Aplicadas, Campus João Monlevade. 
 
 

Atos do Centro de Convenções 
 

Extratos: 
Espécie: Contrato de Cessão Onerosa que entre si celebram a Fundação Educativa  de Rádio e Televisão Ouro 
Preto e Irielle Louise de Lima – Processo nº 046/2011; Objeto: Realização do evento “Mostra Teatral de Dança de 
Ouro Preto”; Vigência: 10/12/2011; Data de Assinatura: 11/11/2011 Assinam: Universidade Federal de Ouro Preto, 
representada pela Feop - Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto: Prof. Rogelio Lopes Brandão; 
Evento : Irielle Louise de Lima 
 
Espécie: Contrato de Cessão Onerosa que entre si celebram a Fundação Educativa  de Rádio e Televisão Ouro 
Preto e Fernando Murilo Gontijo Ramos – Processo nº 048/2011; Objeto: Realização do evento “Seminário de 
Arquitetura da UFMG”; Vigência: 10 e 11/11/011; Data de Assinatura: 09/11/2011; Assinam: Universidade Federal de 
Ouro Preto, representada pela Feop - Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto: Prof. Rogelio Lopes 
Brandão; Evento : Fernando Murilo Gontijo Ramos. 
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