ATA DA 7 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2017
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14 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, sétima Reunião Ordinária
deste ano da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em História Social, com a
presença dos professores Carlos Ziller Camenietzki, João Luis Ribeiro Fragoso, Lise Sedrez,
Norma Côrtes e Silvia Adriana Barbosa Correia, sendo que os professores Luiza Laranjeira da
Silva Mello, Monica Grin e Vitor Izecksohn justificaram suas ausências. O professor Marcos
Bretas abriu a reunião relatando que a CAPES anunciara o adiamento de sua avaliação
quadrienal para o dia 20 de setembro. Informou também que, de acordo com a decisão do
Colegiado de agosto de 2017, se reunira com os membros da comissão de finanças para decidir
o gastos de fundos até março de 2018. Sublinhou a necessidade de antecipar pedidos de
reservas de passagens para bancas e outras despesas previsíveis. Informou, também, que a
Comissão de Finanças sugeriu um lançamento conjunto da produção bibliográfica em um
determinado ano, com possibilidade inclusive de venda de livros. A seguir, o professor Bretas
informou que os editais dos processos de seleção para mestrado e doutorado do PPGHIS já
estavam disponíveis, sendo que as inscrições serão abertas no dia 20 de setembro. A previsão
de divulgação também em medias sociais estima que um público alvo de cerca de 30 mil
pessoas, com perfil relevante. Na sequência, o professor Bretas anunciou que a professora
Juliana Beatriz de Almeida solicitara seu desligamento do programa para o final do ano de
2017. Anunciou também que o aluno Bruno Leão solicitou seu desligamento do programa de
Mestrado. Passando então ao ponto único de pauta, o professor Bretas solicitou a aprovação
de uma comissão de avalição para um pedido de revalidação de diploma, composta pelos
professors Carlos Ziller (presidente), Lise Sedrez e Beatriz de Mello e Souza, o que foi
aprovado. Em seguida foi aprovada a banca para a defesa de tese de doutorado de Bruno
Silva de Souza, sob orientação do professor Carlos ZIller Camenietzki. A seguir, o professor
Bretas leu o pedido da professora Luiza Larangeiras, solicitando novo adiamento da defesa de
mestrado do seu orientando Jean Carlos Costa, em virtude da licença maternidade da
orientadora. Leu também o pedido da professora Monica Grin, para adiamento da defesa de
mestrado da sua orientanda Bruna Rodrigues para outubro de 2017. O professor José Augusto
Pádua pediu então a palavra para solicitar ao colegiado que aprovasse a co-orientação de
doutorado da aluna Valéria Fernandes pelo professor Stuart McCook, da Universidade de
Guelph, no Canadá, que é especialista na área de investigação da aluna. Todos estes pedidos
foram aprovados 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.

