ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGHIS DE 2018
No décimo segundo dia do mês de dezembro 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 décima 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, Antonio Carlos Jucá de
Sampaio, Carlos Ziller Camenietzki, Gabriel Castanho, Hanna Sonkajärvi, Lise Sedrez, Luiza
Laranjeira da Silva Mello, Paulo Fontes, Marcos Luiz Bretas, Maria Paula Nascimento Araújo,
Monica Grin, Murilo Sebe Bom Meihy, Renato L. Couto Neto e Lemos, William de Souza
Martins, Luciana Fagundes (PNPD) e os representante discentes Hendie Tavares Teixeira e
Jefferson dos Santos Alves. Justificaram suas ausências os professores Beatriz Catão Cruz
Santos, Cacilda da Silva Machado, Claudio Pinheiro, Diogo Cabral, Fernando Luiz Vale
Castro, Henrique Gusmão, José Augusto Pádua, Mario Peters, Marta Mega de Andrade,
Monica Lima e Souza, Roberto Guedes, Silvia Adriana Barbosa Correia, Vitor Izecksohn.
Abrindo os trabalhos a professora Lise Sedrez deu início aos informes: 1) A professora Lise
Sedrez felicitou a professora Andrea Daher pelo início do processo de sua emerência; 2) A
professora Lise Sedrez agradeceu aos professores por terem participado das reuniões da
Comissão de Avaliação para acompanhamento da produção e atividades profissionais
referentes ao ano 2018; 3) A professora Lise Sedrez informou que durante o mês de janeiro de
2019 o professor Gabriel Castanho estará em período de férias; 4) A professora Lise Sedrez
informou que a plataforma Sucupira será preenchida em janeiro e fevereiro de 2019; 5) Sobre
a edição de 2018 do Prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos do Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro, a professora Lise Sedrez felicitou os alunos egressos, Dr. Vinicius Miranda
Cardoso, orientado pela professora Beatriz Catão Cruz Santos, que recebeu o primeiro lugar
pelo seu trabalho O Padroeiro Principal da terra: poderes locais e o culto político-religioso a
São Sebastião no Rio de Janeiro, c.1680-c.1763, e Dr. Bruno Capilé, orientado pela professora
Lise Sedrez, que recebeu menção honrosa pelo seu trabalho Os Muitos Rios do Rio de Janeiro:
transformações e interações entre dinâmicas sociais e sistemas fluviais na cidade do Rio de
Janeiro (1850-1889); 6) A coordenação do Programa solicitou que os professores informem as
premiações de egressos para que tais informações sejam colocadas no site do Programa; 7) A
professora Andrea Daher lembrou o falecimento do professor Alexandre Vieira Ribeiro (UFF),
egresso do PPGHIS. Após testemunhos memoriais de diversos professores, a professora Lise
Sedrez solicitou ao professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio que redigisse uma nota a ser
colocada no site do Programa, o que foi prontamente aceito e aprovado por todos; 8) Em nome
da Comissão de Planejamento a professora Andrea Daher reiterou a necessidade de revisão dos
prazos de avaliação dos livros submetidos pelos colegas à Comissão. Tal revisão deve ser
proposta em março de 2019. O professor Gabriel Castanho informou ainda que todas as
solicitações estão sendo analisadas e que a comissão aguarda os pareceres. 9) A professora Lise
Sedrez informou que um scanner de livros foi adquirido pelo Programa para preparação de
material digital a ser enviado à CAPES quando de seu processo avaliativo. O equipamento
também servirá para digitalização do acervo escrito do PPGHIS. O manuseio do scanner será
restrito, já que se trata de material frágil e custoso. A professora Andrea Daher sugeriu que o
Programa busque criar projetos de preservação de acervos, o que poderia reforçar a formação

discente e facilitar a obtenção de financiamento, além de fortalecer a integração com a
graduação por meio do PIBIC e facilitar o serviço de digitalização dos arquivos do Programa.
Em seguida, passou-se ao primeiro ponto de pauta, no qual a ata da última reunião do
colegiado foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta as seguintes bancas
foram aprovadas: defesa de mestrado de Vitor Guilherme Martins sob orientação da professora
Luiza Laranjeira da Silva Mello; defesa de mestrado de Gabriel Gonzales Ballestero de Souza
sob orientação da professora Luiza Laranjeira da Silva Mello. No terceiro ponto de pauta a
professora Lise Sedrez informou que os alunos com qualificações ou defesas atrasadas estão
sendo acompanhados e suas situações deverão ser regularizadas em breve. A professora
agradeceu aos professores por terem compartilhado as informações sobre os andamentos dos
trabalhos de seus orientandos. No quarto ponto de pauta o professor Gabriel Castanho fez
circular a grade horária com as disciplinas do primeiro semestre de 2019 onde constavam
informações oferecidas pelos professores que ministrarão cursos. O professor solicitou que
eventuais erros na grade sejam informados o mais rapidamente possível e que a mesma seria
enviada ao email de todos os professores para verificação e conhecimento. Por fim, o professor
destacou que em pelo menos um período por dia as salas Werneck ou Afonso ficarão liberadas
para realização de bancas de qualificação ou de defesa dos trabalhos dos alunos do Programa.
No quinto ponto de pauta discutiu-se o processo de seleção de mestrado e de doutorado de
2019. O professor Marcos Bretas, presidente da banca de seleção de Mestrado informou que o
processo seletivo estava sendo concluído. O Programa recebeu 112 inscrições, dentre as quais
63 candidatos foram aprovados na etapa de habilitação dos projetos de pesquisa. Já na prova
escrita, foram aprovados 37 candidatos e após as entrevistas chegou-se ao resultado final de 31
aprovados. Informou que o processo, inspirado nas mudanças realizadas na seleção de
Doutorado nos últimos anos, funcionou muito bem. O professor Marcos Bretas agradeceu aos
professores do Programa por terem se engajado em preparar seus pareceres para os projetos.
Seguiu-se uma discussão sobre a qualidade dos projetos apresentados e a exigência dos
pareceres. Em seguida o professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio destacou que tanto os
professores pareceristas quanto a banca são soberanos em suas decisões e que é normal haver
vários casos de projetos recusados, no que foi apoiado pela professora Andrea Daher. A
professora Maria Paula Nascimento Araújo informou ter recebido projetos muito diferentes
quanto à qualidade, mas destacou que o resultado final da seleção é positivo, uma vez que todas
as vagas abertas pelo edital de mestrado foram preenchidas. Pedindo a palavra, o professor
Renato L. Couto Neto e Lemos destacou que muitos candidatos ao mestrado ainda não
concluíram a graduação e a monografia e que talvez isto afete a qualidade dos projetos. Sugeriu
que o Programa passe a exigir que os candidatos tenham terminado a graduação para participar
do processo seletivo de mestrado. A professora Maria Paula Nascimento Araújo manifestou-se
a favor da ideia. Por sua vez, o professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio indicou que
estatisticamente quanto mais candidatos participarem do processo, maior será o número de
aprovados ao final. Propondo pautar o assunto para uma reunião futura, a professora Lise
Sedrez disse que irá levantar a quantidade exata de graduados e graduandos que participaram
de cada etapa do processo seletivo. Além disso, lembrando que as bancas de seleção deverão
apresentar em março de 2019 relatórios detalhados sobre os processos seletivos visando ajustes
pontuais, a professora Lise Sedrez pediu ao representante da banca de doutorado um breve
resumo avaliativo. O professor Carlos Ziller Camenietzki informou que o professor José

Augusto Pádua, presidente da banca de seleção de doutorado, não pôde participar desta reunião
colegiada e que também não dispõe de números exatos. Contudo, o professor destacou que o
processo foi bastante harmônico e que há pelo menos um ponto importante a ser discutido: a
retirada ou não da lista de livros a serem lidos para a realização da prova escrita, uma vez que
muitos temas de pesquisa não possuíam relações com a bibliografia. Concluindo, o professor
destacou que o melhor talvez seria solicitar um ensaio livre. Em seguida a professora Monica
Grin, que atuou na etapa de leitura das provas escritas como membro suplente da banca de
seleção de doutorado, ponderou que o modelo atual de ensaio é interessante, mas que o
resultado não foi o esperado, ainda que alguns candidatos tenham feito bons ensaios. A
professora Andrea Daher indicou que deixar os candidatos completamente livres pode ser
contraproducente. O professor Renato L. Couto Neto e Lemos ponderou que, indicar uma
bibliografia para elaboração do ensaio ajudará a avaliar a capacidade de articulação dos
candidatos, seja para se apropriar ou para se opor a tal bibliografia. A professora Lise Sedrez
recomendou que a nota de avaliação dos projetos fosse divulgada logo após essa etapa e
reiterou sua solicitação feita às bancas de seleção para que apresentem relatórios completos no
primeiro colegiado de 2019. A representante discente Hendie Tavares Teixeira questionou
sobre eventuais diferenças na escolha das línguas pelos candidatos. A professora Lise Sedrez
informou que houve de fato impacto, uma vez que muitos candidatos optaram pelo espanhol
como língua a ser avaliada. A representante discente Hendie Tavares Teixeira questionou sobre
o impacto das cotas. A professora Lise Sedrez indicou que ainda não há dados suficientes para
análise, uma vez que os candidatos que haviam solicitado uso da cota acabaram não obtendo a
nota mínima necessária para aprovação nessa modalidade. Pedindo a palavra, o professor
Marcos Bretas informou que a reorganização do peso das provas não produziu o resultado
esperado na seleção de mestrado. Por fim, o professor Antonio Carlos Jucá de Sampaio
solicitou que se tenha uma pauta mais enxuta quando o colegiado for discutir os relatórios das
bancas de seleção. Passando ao sexto ponto de pauta a professora Lise Sedrez deu a boasvindas aos novos professores membros do quadro permanente do PPGHIS: Hanna Sonkajärvi
e Paulo Fontes. No sétimo ponto de pauta o professor Renato L. Couto Neto e Lemos
apresentou e submeteu ao colegiado o nome de João Alberto da Costa Pinto como novo PósDoutorando do Programa, 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.

