a
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2017
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala José Luís
Werneck da Silva, no prédio do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ocorreu, sob a presidência do professor Marcos Luiz Bretas, a primeira Reunião Ordinária deste ano
da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em História Social, com a presença dos
professores Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Beatriz Catão Cruz Santos, Carlos Ziller Camenietzki,
Gabriel Castanho, Henrique Gusmão, José Augusto Pádua, Lise Sedrez, Luiza Laranjeira da Silva
Mello, Maria Aparecida Rezende Mota, Maria Beatriz de Mello e Souza, Maria Paula Araújo, Monica
Grin, Monica Lima e Souza, Renato Lemos, Silvia Adriana Barbosa Correia, Vitor Izecksohn e
William de Souza Martins, sendo que a professora Andrea Daher justificou sua ansência. Também
estavam presentes os representantes discentes Hendie Tavares Teixeira e Andreia Tamanini. A reunião
foi aberta com o pedido de inclusão de dois pontos na pauta: a inclusão da professora Sílvia Correia
no corpo de editores da TOPOI e a apresentação de pedidos de pós-doutorado pelos professores
Renato Lemos e Maria Paula Araújo. Em seguida passou-se aos informes: o professor Henrique
Gusmão informou que já está no ar o novo número da revista TOPOI, que passa a ser quadrimestral,
de acordo com as normas do SCIELO, do qual faz parte. O professor Bretas informou que foi feita a
discussão do livro da Lynn Hunt por professores e alunos do programa, e que essa iniciativa deve ser
mantida. O professor Gabriel Castanho anunciou a criação de um laboratório sobre materialidade da
cultura medieval. A professora Lise Sedrez informou que o site do Programa tem apresentado
inúmeros problemas, devido à transição para a TIC, pede que avisem quando encontrarem problemas
e que os professores revejam os dados de ses textos biográficos. A professora Norma informou que o
professor Murilo Sebe se afastou da vice-direção do Instituto por razões pessoais. A seguir, o
professor Bretas iniciou a aprovação das bancas de qualificações de mestrado de Luiza Nascimento
de Oliveira da Silva, sob orientação do professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio, de Júlia Maria
Correia Gaspar, sob orientação do professor Carlos Ziller Caminietzki, de Maria Cristina Portella
Ribeiro, sob orientação da professora Monica Lima e Souza, de Barbara de Almeida Guimarães sob
orientação do professor Fernando Luiz Vale Castro; de qualificações de doutorado de Thiago Luiz
T. da Silva, sob orientação da professora Maria Paula Nascimento Araújo, de Valéria Dornelles
Fernandes, sob orientação do professor José Augusto Pádua, de Alexia Helena de Araujo Shellard,
sob orientação do professor José Augusto Pádua; de defesas de dissertação de mestrado de Jônatan
Coutinho da Silva de Oliveira, sob orientação do professor Fernando Luiz Vale Castro; e as bancas
de defesas de tese de doutorado de Larissa Riberti, sob orientação da professora Maria Paula
Nascimento Araújo. Na avaliação de pedidos, o colegiado aprovou o pedido de extensão de prazo de
Eduardo Sabioni, em seguida aprovou os pedidos de pós-doutoramento apresentados pelos
professores Maria Paula de Araújo e Renato Lemos. Tendo recebido um pedido de revalidação de
diploma, foi constituída comissão de avaliação, composta pelos professores Silvia Correia, Carlos
Ziller e Maria Beatriz de Mello e Souza. Passou-se em seguida para a discussão das bancas de
mestrado e doutorado. O professor Bretas chamou a atenção para a avaliação positiva das alterações
realizadas na seleção do doutorado no ano anterior e falou da necessidade de refinamento dessas
alterações a partir da experiência da comissão. Foram apresentadas as bancas, compostas pelos
professores Felipe Charbel (presidente), Monica Lima e Souza, Murilo Bom Meihy, Gabriel Castanho
e Henrique Gusmão, com os professores Manolo Florentino e Maria Beatriz Mello e Souza como
suplentes, para a seleção de Mestrado; e os professores Marieta de Moraes Ferreira (presidente), João
Fragoso, Silvia Correia, Maria Aparecida Mota, e William Martins, com os professores José Padua e
Cacilda Machado como suplentes, para a seleção de Doutorado. Após a aprovação das bancas, o
professor Bretas questionou como será feita a inclusão das cotas. A professora Monica Lima falou
que é preciso definir como será feito, se por abertura de novas vagas ou dentro do número atual e as
regras de seleção. A professora Maria Beatriz lembrou que essa discussão precisa ser travada junto a
oferta de bolsas. A professora Lise insistiu na necessidade de mapear o perfil dos alunos, lembrou que
se pretende implantar a inscrição eletrônica e os dados estarão disponíveis. Propôs que a Comissão já
criada sobre cotas elabore uma proposta. O professor Pádua sugeriu buscar como isso é feito em
outros programas da UFRJ. A professora Mônica Lima propôs que se estenda as cotas já ao doutorado

nessa seleção, tornando-se ainda mais inclusivo. A professora Maria Paula insistiu na questão da
necessidade de associar as cotas com as bolsas. A professora Sílvia Barbosa reiterou a proposta da
que a Comissão de ações afirmativas elabore uma proposta para a próxima reunião. O professor
Renato Lemos lembrou que as notas foram ruins na seleção do ano anterior e que será necessário
pensar a nota de corte. O professor Pádua sugere que se mude aos poucos, testando os procedimentos,
que essa seleção será um teste. Foi decidido que a Comissão já constituída apresentará uma proposta
na próxima reunião. Foi aprovada a inclusão da professora Sílvia Correia na editoria da TOPOI. Nada
mais havendo, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que será assinada por mim,
Marcos Luiz Bretas, que presidi os trabalhos, e por todos os presentes que assim o desejarem
testemunhar.

