ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2018
No décimo dia do mês de outubro 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 da professora Lise Sedrez, a oitava Reunião
Ordinária deste ano da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em
História Social, com a presença dos professores Andréa Casa Nova Maia, Andrea Daher,
Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Beatriz Catão, Cruz Santos, Carlos Ziller Camanietzki,
Felipe Charbel Teixeira, Gabriel Castanho, Henrique Gusmão, Jacqueline Hermann,
Luiza Laranjeira da Silva Mello, Marcos Luiz Bretas, Maria Paula Nascimento Araújo,
Renato L. Couto Neto e Lemos, William de Souza Martins, Mario Peters e os
representantes discentes Hendie Tavares Teixeira e Jefferson dos Santos Alves.
Justificaram suas ausências os professores Claudio Pinheiro, José Augusto Pádua, Silvia
Adriana Barbosa Correia, Vitor Izecksohn, Diogo Cabral e Roberto Guedes. Abrindo os
trabalhos a professora Lise Sedrez passou aos seguintes informes: 1) O PPGHIS recebeu
uma nova funcionária, ainda em período de experiência; 2) O recurso da UFRJ foi aceito
e o CAPES Programa Institucional de Internacionalização será implementado na
Universidade, ainda que o PPGHIS não participe deste, como discutido em colegiado
anterior; 3) a vistoria para prevenção de incêndios no prédio foi feita e acompanhada pelo
IH. O professor William de Souza Martins informou que os bombeiros ofereceram 180
dias para realização das adequações necessárias no prédio, mas que o IH não dispõe de
tempo ou dinheiro para atender à todas as exigências. A professora Lise Sedrez destacou
que novas rotinas já estão sendo implementadas no PPGHIS, como a retirada de todos os
equipamentos elétricos das tomadas após o expediente, sobretudo os com resistências; 4)
A troca da coordenação do programa continua em tramitação nas instâncias superiores;
5) O IFCS/IH dispõe de dois novos funcionários da TIC atuando no prédio; 6) A Jornada
discente foi um sucesso. A coordenação da Jornada e do Programa agradece a todos os
professores que mudaram suas salas de aulas para possibilitar a realização da Jornada. O
relatório final organizado pelos discentes será anexado à ata dessa reunião colegiada; 7)
As inscrições de Mestrado e de Doutorado estão em andamento; 8) O professor Marcos
Luiz Bretas pediu a inclusão de um novo ponto de pauta sobre novo pós-doutorando, o
que foi aprovado por unanimidade. Passou-se então aos relatórios das comissões; 9) Sobre
a Comissão de Finanças, o professor Renato L. Couto Neto e Lemos informou que a
prestação de contas parcial foi apresentada pela coordenação e aprovada por
unanimidade; 10) Sobre a Comissão de Avaliação, o professor Antonio Carlos Jucá de
Sampaio informou que foram recebidas duas candidaturas para credenciamento de
professores; 11) Sobre a Comissão de Planejamento, o professor Gabriel Castanho
destacou que o sistema de fichas para organização de eventos tem funcionado e agradeceu
aos colegas pelo empenho no preenchimento das mesmas. Informou ainda que a chamada
para financiamento de livros está aberta; 12) A professora Lise Sedrez informou que os
coordenadores do Programa irão à reunião do Fórum dos Programas de Pós-Graduação
em História entre os dias 5 e 7 de novembro. Em seguida passou-se aos pontos de pauta.
No primeiro ponto de pauta aprovou-se por unanimidade a ata da última reunião do
colegiado. No segundo ponto de pauta, a apresentação das bancas de mestrado e
doutorado, foram aprovadas as bancas de defesa de mestrado de Júlia Maria Correia
Gaspar, sob orientação do professor Carlos Ziller, de Laís Morgado Marcoje, sob
orientação de Beatriz Catão; e de defesa de doutorado de Hugo André Flores Fernandes
Araújo, sob orientação do professor Antônio Jucá de Sampaio. No terceiro ponto de
pauta foram discutidos casos de alunos em situação especial. A doutoranda Maria Lucia
Ribeiro Vilarinhos orientada pelo professor José Augusto Pádua já deveria ter realizado

sua qualificação, mas até o momento não apresentou material algum, mesmo após
diversas solicitações realizadas pelo orientador e pela coordenação do Programa. A aluna
também ainda não entregou o trabalho de conclusão de um de nossos cursos realizado em
semestre anterior, o que significa que a mesma ainda não completou os créditos
obrigatórios relativos às disciplinas. Por essas razões o professor orientador e a
coordenação do Programa solicitaram ao colegiado o desligamento da aluna do Programa,
o que foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovado, por unanimidade, o
desligamento da doutoranda, Edna Mara Ferreira da Silva, que, segundo apresentado pelo
seu orientador, professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio, não está em condições de
saúde de continuar o doutorado e nem tem perspectivas para um eventual retorno à
pesquisa. Em seguida a professora Luiza Laranjeira da Silva Mello solicitou uma
prorrogação de um mês para o mestrando Gabriel Ballestero de Souza, sublinhando o
progresso do mesmo na pesquisa, o que foi aprovado por unanimidade. No quarto ponto
de pauta o professor Henrique Gusmão, editor chefe da Topoi, pediu a palavra para
discutir a decisão tomada na última reunião deste colegiado, em relação à manutenção
das imagens analisadas em trabalho publicado pela Topoi pelo professor Rodrigo Patto.
O professor Henrique Gusmão informou que, logo após a votação realizada no último
colegiado, encaminhou comunicação ao autor do artigo e ao grupo de trabalho da ANPUH
que acompanhava o caso. Patto apresentou em carta argumento contrário à decisão para
comissão editorial da Topoi. Após analisar a carta, o comitê editorial decidiu que o caso
deveria ser analisado pelo colegiado do Programa, sem que isso implique na revisão da
decisão colegiada referente à obrigatoriedade de apresentação de documento garantindo
direitos de usos imagem pelos autores de novos artigos a serem submetidos à Topoi. O
professor Gabriel Castanho pediu a palavra para informar que o comitê editorial desde o
início e durante todas suas etapas, apoiou o encaminhamento dado pelo professor
Henrique Gusmão ao caso, no que foi secundado pelo professor William Martins. A
professora Luiza Laranjeira da Silva Mello destacou que o recurso de Rodrigo Patto deve
ser analisado sobre um ponto preciso, a saber, a questão da retroatividade da decisão sobre
a apresentação de documentação atestando o direito de imagem como condição
imperativa para publicação de artigos acadêmicos na Topoi. Em seguida, a professora
Maria Paula Nascimento Araújo argumentou que a lei sobre direito autoral é complexa e
sua revisão vem sendo debatida por produtores artísticos e científicos. Nesse sentido a
professora sugeriu que o PPGHIS e a Topoi poderiam propor uma parceria para a ANPUH
no sentido de se abrir o debate sobre a forma da lei. Por fim, destacou que o colegiado
não deve reforçar uma lógica que afete diretamente pesquisadores, educadores e
divulgadores de pesquisas. Após amplo debate, o professor Henrique Gusmão indicou o
seguinte encaminhamento que foi colocado em votação: Tendo sido decidido que a Topoi
exija documento atestando o direito do uso de imagens aos autores que submetem artigos
à revista de agora em diante, como aprovado no último colegiado, tal cobrança pode/deve
ser feita retroativamente, mesmo analisando caso a caso? Aberta então a votação, o
colegiado, por unanimidade, decidiu pela não-retroatividade da cobrança dos documentos
em questão e, consequentemente, pela manutenção das imagens já publicadas em artigos
da revista, incluindo aí o caso do artigo de Rodrigo Patto. Após a votação, foi concordado
que a coordenação do PPGHIS comunicaria a decisão ao grupo de trabalho da ANPUH,
enquanto o editor chefe da Topoi faria o mesmo em relação ao autor Rodrigo Patto.
Passou-se então ao próximo ponto em pauta. O quinto ponto de pauta tratou da proposta
de mudança no Regimento do Programa a respeito dos critérios de credenciamento de
novos professores. O professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio indicou que, conforme
as solicitações aprovadas no último colegiado, foram novamente redigidos os artigos
referentes ao credenciamento de professores (em anexo). Colocada em votação, a

alteração proposta foi aceita por unanimidade. Em seguida, a professora Lise Sedrez
indicou a ausência de proposta de descredenciamento. A esse questionamento, o professor
Antonio Carlos Jucá de Sampaio confirmou que tal proposta será apresentada no próximo
colegiado. Por fim, no novo ponto incluído no início desta reunião colegiada foi
apresentada a proposta de trabalho de Adriana Gomes para realização de Pós-Doutorado
sob a tutela do professor Marcos Luiz Bretas, o que foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, a presidente da sessão
encerrou 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.

