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REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2017

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 sexta Reunião
Ordinária deste ano da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em História
Social, com a presença dos professores Andrea Daher, Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Felipe
Charbel Teixeira, Henrique Gusmão, José Augusto Pádua, Lise Fernanda Sedrez, Maria Beatriz
de Mello e Souza, Monica Grin, Norma Cortes, Renato L. Couto Neto e Lemos, Silvia Adriana
Barbosa Correia e William de Souza Martins. Estavam também presentes a representante
discente Hendie Tavares Teixeira e o professor Claudio Pinheiro. O professor Bretas abriu a
reunião com o informe de que a Capes desenvolveu um novo sistema de pagamentos que usará
cartões de débitos, e não mais cheques, e que os fundos agora disponíveis pelo programa deve
ser utilizados integralmente até abril de 2018. A professora Daher propôs então que a comissão
de finanças deveria se encontrar proximamente para estabelecer um planejamento para estes
fundos, sugestão que foi apoiada também pelo professor Jucá, presidente daquela comissão. O
professor Bretas também anunciou que os resultados da avaliação quadrienal da Capes seriam
divulgados no dia 15 de setembro. O professor Bretas continuou com os informes, explicando
suas dificuldades com as bolsas FAPERJ, que continuam sendo pagas, mas com atraso e através
de um edital confuso. A professora Cortes pediu a palavra para informar a todos sobre a Aula
Inaugural do Instituto de História, quer será proferida pela professor Hebe Mattos, apresentada
pelo professor João Fragoso, no dia 24 de agosto próximo. O professor Bretas então passou para
o primeiro ponto de pauta, cedendo a palavra à professora Daher, que apresentou o professor
Claudio Pinheiro ao Colegiado, e propôs seu ingresso no Programa. A professora Daher
destacou sua carreira acadêmica internacional, que incluiu pós doutorados em New Delhi e em
Campinas. Seus estudos de história, segundo a professora Daher, incluem um viés sociológico,
com múltiplas agendas interinstitucionais e multidisciplinares. O professor Pinheiro circulou
entre os membros do colegiado uma cópia do seu projeto de pesquisa e respondeu perguntas do
professor Jucá a respeito do mesmo. A professora Sedrez sublinhou que o ingresso do professor
Pinheiro abre possibilidades de estudos em Ásia, uma área crescente em estudos históricos no
mundo, mas pouco explorada no Brasil. A candidatura do prof. Pinheiro foi aprovada por
unanimidade, como professor colaborador, conforme o regimento. O professor Bretas seguiu
para o segundo ponto de pauta, no qual o professor Gusmão apresentou os custos correntes da
revista Topoi, e as previsões para o próximo ano, com uma redução significativa na rubrica
website, conforme sugerido pelo Colegiado em reunião anterior. O professor Jucá lembrou que
mesmo nas estimativas mais altas no presente, o custo da revista é menor do que seu custo
quando era impressa. O professor Gusmão também apresentou os dados sobre textos publicados
pela revista no quadriênio 2013-2016, que evidenciaram grande diversidade de autores e
instituições. (Dados em anexo). Na sequência, o professor Bretas passou para o terceiro ponto
de pauta, a aprovação dos editais de mestrado e doutorado apresentados pelas respectivas
comissões. O Colegiado discutiu pontos ainda em dúvida nos editais, como por exemplo a
exigência das línguas estrangeiras para mestrado e doutorado, e os dados necessários para a
ficha de inscrição, que pelo primeira vez nesta ano será eletrônica. As mudanças concordadas,
inclusive na bibliografia, foram incorporadas nos editais. A professora Sedrez informou ao
Colegiado que, uma vez aprovados os editais, até o fim da semana eles estariam anunciados no
website do Programa, e seria iniciada ampla divulgação. Solicitou, para este fim, que os
professores avisassem quantas vagas para potenciais alunos de doutorado cada um poderia
admitir, para que, em concordância com o edital, isto fosse anunciado no website. Na ausência

de manifestações em contrário, a professora Sedrez indicaria duas vagas pro professor. A
professora Sedrez também solicitou que os professores revisassem os dados de seus perfis
disponíveis na página do programa, para que fossem atualizados. Em seguida foram aprovadas a
qualificação de doutorado de Eduardo H. Sabioni Ribeiro, sob orientação do professor
Charbel; e a defesa de dissertação de mestrado de Rafael Dias Moreira Pais, sob orientação
do professor Gusmão. Durante a aprovação das bancas, os professores trouxeram para a atenção
do Colegiado alguns casos especiais, e informes ordinários sobre o andamento das orientações.
A professora Monica Grin solicitou adiamento de dois meses para a defesa de mestrado de
Bruna Rodrigues, devido ao fechamento do arquivo judaico em São Paulo, durante o período
em que a aluna ali pesquisava, no que foi atendida pelo Colegiado. Nada mais havendo a tratar,
nem quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente da sessão encerrou a reunião, da qual foi
lavrado o presente ata que será assinada por mim, Marcos Luiz Bretas, que presidi os trabalhos,
e por todos os presentes que assim o desejarem testemunhar.

