ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2018
No décimo quarto dia do mês de novembro 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 nona
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, Beatriz Catão Cruz Santos, Carlos Ziller Camenietzki, Claudio Pinheiro,
Gabriel Castanho, Felipe Charbel Teixeira, Henrique Gusmão, Jacqueline Hermann,
Luiza Laranjeira da Silva Mello, Marcos Luiz Bretas, Marieta de Moraes Ferreira, Murilo
Sebe Bom Meihy, William de Souza Martins, Luciana Fagundes (PNPD), Diogo Cabral,
Mario Peters e o representante discente Jefferson dos Santos Alves. Abrindo os trabalhos,
a professora Lise Sedrez passou aos seguintes informes: 1) Já está disponível no site do
PPGHIS a ficha de avaliação discente (para o relatório anual) a ser entregue até de 12 de
janeiro de 2019. 2) Solicita-se que os professores atualizem seus Lattes, pois já se iniciou
o processo de preenchimento da Sucupira. 3) Em seguida o professor Henrique Gusmão
apresentou alguns informes sobre a Topoi: A) Sua chefia na editoria se encerrará em 2019
e o professor Felipe Charbel deverá assumir tal posto; B) O comitê editorial propõe
oficializar o estabelecimento de mandatos de 2 anos para editoria-chefe; C) A criação de
uma editoria de internacionalização para a revista; D) O professor Gabriel Castanho, que
está na editoria da revista há 3 anos, solicitou afastamento por sobrecarga de funções
administrativas e dará lugar ao professor Fernando Castro; E) A diminuição do tamanho
máximo dos artigos de 70mil caracteres para 60mil caracteres visando a redução dos
custos de produção da Topoi e sem prejuízo para a mesma, uma vez que a média de
caracteres permitidos pelas revistas A1 em História oscila hoje entre 55 e 70 mil
caracteres. 4) Em seguida o Professor Claudio Pinheiro, da comissão de
internacionalização, informou que o convênio com a Universidade de Coimbra já foi
assinado e que alguns editais de mobilidade estão abertos e circularam nas listas de emails do Programa. A Professora Lise Sedrez informou que o grupo Idiomas Sem
Fronteiras solicitou apoio do PPGHIS para divulgar suas atividades, em especial a
conversa com os alunos de nosso Programa marcada para o próximo dia 26. A Professora
Lise Sedrez congratulou o Professor Diogo Cabral que estará em Londres pelos próximos
dois anos em pesquisa financiada pelo British Council. 5) O Professor Gabriel Castanho
informou que as salas 227 e 229F também serão afetadas pela reforma no telhado do
prédio, o que implicará em algumas mudanças no calendário de uso das mesmas; solicitou
ainda que os colegas que ainda não tenham entregado as notas dos cursos realizados em
2018.1 o façam o mais rapidamente possível. 6) A Professora Andrea Daher, em nome da
Comissão de Planejamento, informou que o prazo que havia sido estabelecido para
avaliação dos livros a serem financiados pelo Programa deverá sofrer alterações em
função de dificuldades encontradas pela Comissão junto aos pareceristas, podendo ser
reduzida para até duas chamadas por ano. 7) O Professor Gabriel Castanho informou que
o CEP/CFCH iniciou um processo de saída do sistema CONEP e de criação de um sistema
de avaliação ética centrado nas ciências humanas, sociais e sociais aplicadas; sobre esse
tema, a Professora Maria Paula Nascimento Araújo lembrou que nos últimos dois anos
foi debatida a especificidade das ciências humanas no que concerne os comitês de ética e
que os estudos de história oral enfrentam dificuldades junto ao sistema CONEP; o
Professor Gabriel Castanho destacou que o processo de saída do sistema CONEP se
iniciou após um longo debate e o estabelecimento de uma aporia, sobretudo em relação à
gradação de riscos. 10) A Professora Lise Sedrez lembrou que em novembro a
Congregação do Instituto de História votará a emerência da Professora Andrea Daher,

proposta pelo setor de teoria de História. Terminados os informes, passou-se ao primeiro
ponto de pauta. Colocada em votação, a pauta da última reunião colegiada do Programa
foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta foram as seguintes bancas:
defesa de mestrado de Philippe Moreira, sob orientação do Professor Antonio Carlos Jucá
de Sampaio; defesa de doutorado de Hélida da Conceição, sob orientação do Professor
Antonio Carlos Jucá de Sampaio; defesa de doutorado de Daniel de Albuquerque
Bahiense sob orientação do Professor Renato Lemos; defesa de doutorado de Felipe
Duarte Balocco, sob orientação do Professor Marcos Bretas. No terceiro ponto de pauta
discutiu-se o planejamento do semestre letivo 2019.1. A Professora Lise Sedrez solicitou
que os professores enviassem bibliografia, ementa e horários dos cursos que irão ministrar
em 2019.1. Informou que somente após esse envio serão reservadas as salas de aula. As
informações deveriam ser enviadas para o professor Gabriel Castanho até 30 de
novembro. No quarto ponto de pauta, sobre o processo seletivo 2019, a Professora Lise
Sedrez informou que o Programa recebeu 112 candidaturas de mestrado e 63 de
doutorado. Desse modo, o número total foi quase o dobro do ano passado. Em seguida a
Professora Lise Sedrez apresentou um levantamento preliminar do perfil dos inscritos (em
anexo). A Professora Andrea Daher indicou que seria interessante para o PPGHIS saber
as áreas de formação dos candidatos e os motivos que levaram candidatos sediados em
cidades com PPGHs nota 6 ou 7 a optarem pelo PPGHIS. No quinto ponto de pauta foi
apresentado um breve resumo do Fórum de coordenadores de PPGHs realizado no início
de novembro em Feira de Santana. A professora Lise Sedrez indicou ter havido poucos
encaminhamentos conclusivos devido às incertezas externas aos programas de pósgraduação e à falta de consenso entre os coordenadores em assuntos importantes para o
futuro dos PPGHs. Informou-se que a Plataforma Sucupira será objeto de reformulações,
ainda que não se saiba hoje quais serão elas. Foi indicado que até dezembro de 2018
ocorrerão discussões entre os PPGHs sobre os critérios avaliativos, mas que o documento
de área só deverá ficar pronto em março de 2019, bem como a entrega de todas as
informações para a Sucupira. Isso significa que o preenchimento da Sucupira será
entregue no momento de mudança na direção avaliativa por meio do documento de área.
Em seguida, passou-se ao sexto ponto de pauta, sobre os debates a respeito das linhas
de pesquisa do Programa. A Professora Lise Sedrez informou que coletou todas as linhas
de pesquisa dos PPGHs notas 6 e 7 para comparação pela comissão de Planejamento. A
Professora Marieta de Moraes Ferreira destacou que o levantamento demonstra que as
linhas desses programas têm mais ou menos o mesmo formato que o nosso, opinião
corroborada pela Professora Andrea Daher. Passando ao sétimo ponto de pauta, a
Professora Lise Sedrez indicou que a Comissão de Avaliação solicitou que a discussão
sobre os critérios de descredenciamento fosse transferida para a próxima reunião do
colegiado. No oitavo ponto de pauta foram apresentados pela Comissão de Avaliação
Acadêmica os nomes de dois candidatos à credenciamento no Programa. Após leitura dos
respectivos relatórios (em anexo), o Professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio indicou
que os Professores Doutores Hanna Sonkajärvi e Paulo Fontes se adequam ao perfil de
professor permanente de nosso programa e cumprem também o quesito
internacionalização. A Professora Beatriz Catão Cruz Santos destacou que a Professora
Hanna Sonkajärvi já possui vínculos com o PPGHIS (tendo participado de cursos e
palestras), que possui grade erudição e importantes vínculos de pesquisa com instituições
internacionais. É historiadora e já orienta monografias no Instituto de História. As
candidaturas foram aprovadas por unanimidade. No nono ponto de pauta a questão dos
pedidos de transferência de alunos externos foi amplamente debatido, continuando
discussão iniciada em reuniões anteriores, a partir de pedidos de sete alunos de pósgraduação de outros programas, até então orientados pelo Professor Paulo Fontes, agora

membro permanente deste Colegiado. Uma comissão ad hoc, formada pelos professores
Carlos Ziller Camenietzki, Antonio Carlos Jucá de Sampaio e Luciana Fagundes, por
iniciativa da coordenação, apresentou proposta de critérios objetivos para avaliar pedidos
de transferências de discentes, que são os seguintes: 1) O aluno deve encontrar-se com
matrícula ativa no curso de origem no momento de solicitação de transferência; 2) O
aluno não poderá ter mais que uma reprovação no seu curso de origem; 3) O projeto de
pesquisa do aluno deve contar com professor habilitado a orientá-lo no PPGHIS; 4) O
professor deve aceitar orientar o aluno, antes da aprovação do processo de transferência.
Além disto, os alunos que solicitam a transferência devem aceitar, através de assinatura
de termo, as seguintes condições: 1) Cursar as disciplinas obrigatórias em suas linhas de
pesquisa no primeiro período de seu ingresso no curso; 2) O aproveitamento de disciplinas
integralizadas no curso de origem não poderá ultrapassar o limite máximo de 60 horas;
2) Os alunos não poderão pleitear bolsa para o ano de ingresso (por exemplo, 2019),
apenas a partir do ano seguinte (por exemplo, 2020), quando será avaliada sua produção
a partir da entrada no PPGHIS, sendo que para os alunos de doutorado será avaliada
também sua produção ao longo do mestrado. Os critérios foram endossados pela
Coordenação e aprovados pelo Colegiado. A seguir, a mesma comissão apresentou seu
parecer sobre como os alunos solicitantes se adequam a estes critérios, e propôs o
deferimento dos pedidos de Julia Chequer, Heliene Nagasava, Yasmin Getirana, Marina
de Mello Fontanelli, Renata Fialho Rotenberg, Juliana Gonçalves de Oliveira Ferreira, e
João Henrique de Oliveira Christovão. O parecer foi aprovado pelo Colegiado. 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.

