ATA DA 3 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2018
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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, a segunda
Reunião Ordinária deste ano da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação
em História Social, com a presença dos professores Andrea Casa Nova Maia, Andrea
Daher, Antônio Carlos Jucá de Sampaio, Beatriz Catão, Carlos Ziller, Felipe Charbel,
Henrique Gusmão, Jacqueline Hermann, José Augusto Pádua, Lise Sedrez, Luiza
Larangeira, Maria Paula Araújo, Marieta de Moraes Ferreira, Marta Mega, Monica
Lima e Souza, William Martins, Diogo Cabral, da representante discente Hendie
Teixeira, e do professor visitante Mario Peters. O professor Bretas iniciou a reunião
saudando o professor Mario Peters da Fundação Humboldt, Alemanha, que passará os
próximos dois anos (em correção à informação anterior de dois anos) como professor
visitante sediado no PPGHIS. Em seguida foi apresentada e debatida a questão do uso
de imagem (charge) de Hilda Weber na Topoi. O professor Henrique Gusmão
apresentou a questão ao colegiado e à coordenação do programa, fazendo a sugestão de
ser oferecida a possibilidade de um artigo na revista servindo como contrapondo ao
artigo de Rodrigo Patto Sá Motta publicado pela Topoi (v. 14, n. 26, jan./jul. 2013) e
mantendo as imagens na revista. No primeiro ponto de pauta, a coordenação
manifestou seu agradecimento aos colegas pela colaboração e ênfase no papel coletivo
do Programa durante a coleta de informações para o preenchimento da base Sucupira.
Na sequencia, o professor Bretas abriu o segundo ponto de pauta: a candidatura da
professora Lise Sedrez para a função de coordenadora e do professor Gabriel Castanho
como vice-coordenador do Programa. Os professores Maria Paula Araújo, Andréa Casa
Nova Maia, William de Souza Martins e Antonio Carlos Jucá de Sampaio manifestaram
elogios pelo serviço prestado pelo professor Bretas nos últimos anos. A representante
discente agradeceu também a disponibilidade do professor Bretas e seu temperamento
de aproximação com os alunos. Bretas ressaltou as mudanças pelas quais o Programa
está passando e ainda passará: mudanças no corpo docente (aposentadorias e novas
entradas), as dificuldades em receber alunos no mestrado, o perfil desses alunos,
reestruturação dos processos seletivos, etc. Feitas as ponderações, colocou em votação a
chapa, que foi aprovada por unanimidade. A professora Monica Grin, que não estava
presente, pediu que seu apoio à chapa constasse em ata. A professora Sedrez assumiu a
presidência da reunião, agradecendo à votação e ressaltando o caráter coletivo do
Programa. Reforçou o informe do professor Bretas sobre a necessidade de enviar os
livros para avaliação. A professora Sedrez deu ciência ainda sobre a situação financeira
do Programa e a necessidade de se adiantar as solicitações de passagens e outros gastos.
Solicitou também que os professores que vão oferecer disciplina em 2018\2 enviem as
ementas completas (com bibliografia). Terminado o ponto referente à eleição da nova
coordenação do Programa, passou-se ao terceiro ponto da pauta, a apresentação das
bancas de mestrado e doutorado, no qual foram aprovadas as qualificações de
mestrado de Geisimara Soares Matos, sob orientação da professora Monica Grin, de
Natália de Fátima de Carvalho Lacerda, sob orientação do professor William Martins,

de Natasha Mastrangelo Silva de Moraes, sob orientação da professora Luiza
Laranjeira, de Michael Floro da Silva Lima, sob orientação do professor Carlos Ziller,
de Andressa Melo Fonseca, sob orientação do professor Felipe Charbel, de Kamila
Gouveia Camargo Cré, sob orientação da professora Marta Mega, a qualificação de
doutorado de Thiago Groh, sob a orientação do professor Antonio Jucá; e a defesa de
dissertação de mestrado de Gabriel Vecchietti Salvaterra Dutra, sob orientação da
professora Silvia Correia. Durante a aprovação das bancas, os professores trouxeram
para a atenção do Colegiado alguns casos especiais, e informes ordinários sobre o
andamento das orientações. Apresentou-se do caso de Thiago Groh, orientado pelo
professor Jucá. A professora Jaqueline Hermann falou sobre o abandono ocorrido
durante a orientação; o fato foi reforçado pelo professor Carlos Ziller. Depois de ampla
discussão, ficou decidido que a prorrogação será concedida até agosto próximo, quando
será reavaliada a situação do aluno. Em seguida a professora Beatriz Catão apresentou o
caso da mestranda Laís Marcoje que deveria defender neste momento, mas tem passado
por problemas psicológicos, com uso de medicamentos. Pediu adiamento de 3 meses,
com defesa em julho. A professora Catão apresentou também o caso de Josimar Duarte,
aluno de doutorado, ex-orientando da professora Hermann, informando ter aceitado tal
orientação sob duas condições: a coorientação do professor Jucá e a contratação, pelo
aluno, de uma revisora de português. Embora a professora Catão tenha indicado a
profissional para revisão, a última versão do material apresentado pelo o aluno não
levava em consideração as diversas modificações solicitadas. Após ampla discussão,
decidiu-se pela retirada da bolsa e encaminhamento para nova orientação. Em seguida, o
professor José Pádua apresentou o caso de Lucas Ericksen, informando que o mesmo
conseguiu uma bolsa Erasmus para ficar 6 meses na Universidade Livre de Berlim e
que, por esta razão, solicitava a prorrogação da qualificação para setembro. O professor
Martins apresentou o caso do aluno Felipe Duret, ex-orientando da professora Hermann
informando que o mesmo deveria fazer a qualificação até maio, mas não estava
conseguindo escrever. A professora Hermann informou que ficou sabendo por meio da
coordenação sobre a mudança de orientação. Por sua vez, a representante discente
narrou que foi procurada pelo aluno em questão e que esse se disse sem condições de
manter a orientação. Após ampla discussão, decidiu-se pela prorrogação da qualificação
até novembro. O professor Jucá colocou como problema central atualmente no
Programa a falta de normatividade no acompanhamento dos alunos. A professora
Hermann disse que as normas já existem e que as mesmas precisam ser cumpridas. A
professora Sedrez, pediu que constasse em ata que há uma preocupação dos professores
no cumprimento dos prazos e do regulamento. Passou-se então para o quarto e
próximo ponto de pauta, sendo estabelecido que as biografias dos professores no
website do Programa serão redigidas pelos próprios ou pelo Programa, para que tenham
alguma padronização. Sobre a visibilidade do Programa, foi apontado que os websites
dos laboratórios estão desatualizados; a professora Sedrez propôs que os websites sejam
colocados em um único sistema de gerenciamento de website, e esta transferência seria
paga pelo Programa. Tendo o próximo e quinto ponto, sobre a reformulação das linhas
de pesquisa, decidida na reunião anterior, sido transferido para a próxima reunião,
passou-se ao sexto e seguinte ponto da pauta, o debate sobre a entrada de professores

permanentes no Programa. Após debate, propôs-se que seja feita uma revisão do
regulamento sobre entrada de novos professores e que comissão de avaliação fará uma
proposta para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer
uso da palavra, o presidente da sessão encerrou a reunião, da qual foi lavrado a presente
ata que será assinada por mim, Lise Fernanda Sedrez, que presidi os trabalhos, e por
todos os presentes que assim o desejarem testemunhar.

