a
ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2017
Aos doze dias do mês de julho 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 da professora Lise Fernanda Sedrez, a quinta Reunião Ordinária deste
ano da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em História Social, com a presença
dos professores Andréa Casa Nova Maia, Henrique Gusmão, Maria Paula Araújo, Marieta de
Moraes Ferreira, Monica Lima e Souza, e Norma Cortes. Estava também presente o doutor Bruno
Leal Pastor de Carvalho, PNPD. A reunião foi aberta com o informe, pelo professor Gusmão de que
o próximo número da revista já está em processo, e sinalizando mudanças na revista, quanto ao
website e novas estratégias para encorajar submissões, conforme decidido em reuniões anteriores. A
professore Lima e Souza informou que há uma perspectiva de mudança no processo de
reconhecimento de diplomas por universidades estrangeiras, em que os prazos serão muito menores,
mas onde a autonomia de avaliação por parte dos programas também é muito reduzida. A professora
Ferreira anunciou que foi aberto um novo processo seletivo para o ProfHistória, que deverá chegar a
900 alunos em seus 21 núcleos. O programa também está aceitando credenciamento de novos
professores, e a professora Ferreira sublinhou a importância de termos mais professores do PPGHIS
participando do Programa. A professora Sedrez informou que os livros de produção dos professores
do programa estão disponíveis para consulta na sala Werneck. Informou também que ocorria
naquele momento uma reunião sobre problemas crescentes de segurança no prédio, com a
participação dos diretores do IH, IFCS e Sintufrj. A seguir, a professora Sedrez passou para o
primeiro ponto de pauta, com a aprovação pelo Colegiado das pautas de abril e maio de 2017.
Seguiu então para o segundo ponto de pauta, a redefinição das bancas de seleção de Mestrado e
Doutorado, tendo em vista que a professora Silvia Correia não estará disponível para participar da
fase final da seleção de doutorado, em dezembro. Sendo assim, a atual composição da banca de
doutorado é a seguinte: Professora Marieta Ferreira (presidente), professor João Fragoso, professora
Monica Lima e Souza, professora Maria Aparecida Mota, professor William Martins, como
membros efetivos, e professores Cacilda Machado e José Augusto Pádua como suplentes. A
composição da banca de mestrado é a seguinte: Professor Felipe Charbel (presidente), professora
Beatriz Catão, professor Henrique Gusmão, professora Beatriz Mello e Souza, e professor Murilo
Bom Meihy, como membros efetivos, e professores Monica Grin e Manolo Florentino como
suplentes. Ambas foram aprovadas pelo Colegiado. A seguir, passou-se para o terceiro ponto de
pauta, sobre a revalidação do diploma de Jean Santiago Lourenço, da Universidade de Lisboa. A
coordenação propôs uma banca composta pelos professores Carlos Ziller, Beatriz Catão e William
Martins, o que foi aprovado pelo Colegiado. A professora Sedrez iniciou a aprovação das bancas de
qualificações de doutorado de Adriano Moura de Oliveira, sob a orientação do professor Renato
Lemos, e de Victor Luiz Alvares Oliveira, sob a orientação do professor João Fragoso; e a banca de
defesa de tese de doutorado de Larissa Riberti, sob a orientação da professora Maria Paula
Nascimento Araújo. Na avaliação de pedidos, o colegiado aprovou o pedido da professora Luiza
Larangeiras, de prorrogação de prazo por dois meses para a qualificação do aluno Vitor Martins, por
motivos de saúde do aluno, e a prorrogação de prazo para a defesa da dissertação de Jean Costa,
marcada inicialmente para agosto, por motivos pessoais da professora. Em seguida, o Colegiado
avaliou o pedido do professor Gusmão sobre o aluno Rafael Dias, que também passou por
problemas pessoais. O Colegiado considerou que espera a entrega do copião da dissertação em
agosto, para o orientador, e marcação da banca no Colegiado de setembro, ao mais tardar, a fim de
evitar o desligamento definitivo do aluno. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião da qual foi
lavrada a presente ata que será assinada por mim, Lise Sedrez, que presidi os trabalhos, e por todos
os presentes que assim o desejarem testemunhar.

