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COMITÊ ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

Ata 02/2015 

Aos dezenove dias de maio de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de reuniões do Instituto 

de Ciências Humanas e da Informação – ICHI ocorreu reunião ordinária do Comitê Assessor do 

Programa de Pós-Graduação em História – PPGH com a presença dos(as) Professores(as) 

Doutores(as): Daniel Porciuncula Prado (Coordenador), Derocina Alves Campos Sosa, Carmem 

G. B. Schiavon, Mauro Dillmann Tavares, Vivian da Silva Paulitsch, Renata Braz Gonçalves e 

José Roberto de Lima Dias (Professor Visitante). A Professora Júlia Silveira Matos esteve ausente 

da reunião, pois se encontra em afastamento para tratamento médico, e as professoras Adriana 

Kivanski de Senna, Rita de Cássia Grecco dos Santos e o Professor Jussemar Weiss Gonçalves 

justificaram as suas ausências na reunião. As(os) Professoras(os) Doutoras(es) Artur Henrique 

Franco Barcelos, Cassiane de Freitas Paixão, Ivete Martins Pinto, Marcio Rodrigo Vale Caetano e 

o discente Anderson de Santana Gonçalves Dias não compareceram na reunião. Inicialmente, o 

prof. Daniel Porciuncula Prado agradeceu a presença dos membros do Comitê Assessor do 

Programa de Pós-Graduação em História presentes na reunião. A seguir, o prof. Daniel Prado 

informou que está desempenhando a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em História desde o dia 02/05/2015 em decorrência do pedido de exoneração da ex-

coordenadora do Programa no final do mês de abril. No primeiro assunto da pauta, 

recomposição da comissão de seleção e ingresso, o prof. Daniel Prado informou que a 

comissão de seleção de 2015 que era composta por ele, pela prof.ª Adriana Kivanski de Senna, e 

mais o prof. Jussemar  Weiss Gonçalves foi destituída após a conclusão de todas as etapas 

especificadas no edital de seleção em março de 2015. A seguir a profª. Derocina Sosa disse que 

na sua avaliação, a falta de participação dos(as) professores(as) nas reuniões do Comitê 

Assessor do Programa é uma sinalização de que há descontentamento com alguns assuntos ou 

situações e que seria importante a verbalização destas questões por parte de todos(as) os(as) 

professores(as) pertencentes ao PPGH. A prof.ª Derocina Sosa  avalia que seja importante que 

os(as) professores(as) que ministram aulas no Programa caminhem na mesma direção dos 

objetivos traçados pela Coordenação do PPGH. A seguir a prof.ª Carmem Schiavon disse que 

os(as) alunos(as)   do PPGH encontram-se  desestimulados e perderam o foco, neste primeiro  

semestre letivo, principalmente em relação as atividades de pesquisa e também no estímulo em 

assistir e participar das aulas. Pois neste início do primeiro semestre letivo de 2015 tem havido 

algumas trocas das aulas e falta de alguns professores(as) em determinadas aulas o que 

contribui significativamente na desmotivação dos(as) alunos(as). E que seria interessante que 

houvesse ações no sentido de voltar a motivar o corpo discente do Programa. O prof. Mauro 

Dillmann Tavares entende que seria importante repensar uma nova proposta para o Programa 



com a criação de novas linhas de pesquisa. O prof. Daniel Prado disse que poderá ser pensado 

pelo Comitê Assessor do PPGH a criação de uma nova linha de pesquisa. O prof. Daniel Prado 

disse que o processo de seleção para o próximo ano de 2016 seja realizado a partir da análise e 

avaliação do projeto pelo(a) orientador(a) e que foi no momento da inscrição o(a) candidato(a) já 

indique a sua preferência pelo nome do(a) seu(sua) orientador(a). O prof. Mauro Dillmann Tavares 

sugere que a primeira etapa da avaliação seja a aplicação da prova escrita elaborada de acordo 

com bibliografia constante no edital, sendo que esta sugestão já foi indicada pela prof.ª Derocina 

Sosa na primeira reunião do PPGH de 2015. A seguir a prof.ª  Renata Braz Gonçalves disse que 

vários problemas de desistência dos(as) alunos(as) que ocorrem durante a vida acadêmica 

podem ser evitados com a aplicação de um bom processo de seleção, e apresentou a sugestão 

de corrigir as provas sem a identificação dos(as) candidatos(as) e que após esta fase que se 

passe para a avaliação  dos projetos e do memorial descritivo. A prof.ª Derocina Sosa disse que a 

comissão de seleção deverá pensar as formas de divulgar o edital de seleção de 2016. A seguir o 

prof. Daniel Prado disse que é necessário a nomeação da comissão de seleção para 2016, 

sugerindo os nomes da profª Carmem Schiavon, prof.ª Derocina Sosa, prof. Mauro Dillmann 

Tavares e prof.ª Vivian Paulitsch para formarem a referida comissão. O prof. Mauro Dillmann 

Tavares disse que se coloca a disposição para trabalhar na comissão de seleção. A prof.ª 

Derocina Sosa também disse que aceita participar  da referida comissão de seleção, sendo que 

esta comissão precisa trabalhar com imparcialidade, de forma independente e com transparência 

e que deverá contribuir para reerguer o Curso de Mestrado Profissional em História. A comissão 

de seleção e credenciamento composta pelos(as) professores(as): Carmem Schiavon, Derocina 

Sosa, Tavares e Vivian Paulitsch e o prof. Mauro Dillmann como suplente  foi aprovada por 

unanimidade pelo Comitê Assessor do PPGH. No segundo assunto da pauta, credenciamento 

de docentes, o Professor Daniel Prado disse que, quando participou da reunião da área de 

graduação de História, conversou com alguns professores que se mostraram interessados em 

participar do Programa. O assunto foi discutido pelos membros do Comitê Assessor do PPGH e 

aprovou-se que será elaborado pela Comissão de Credenciamento e Seleção, em data próxima 

um edital de credenciamento de novos professores para o Programa. A Professora Derocina Sosa 

comunicou que a elaboração do Edital de credenciamento de novos professores deverá cumprir 

as normas e prazos de acordo com a legislação vigente. Em assuntos gerais, o Professor Daniel 

Prado informou que o discente Joel Santana da Gama, que está sendo orientado pela Professora 

Vivian Paulitsch, ingressou no programa no segundo semestre de 2012 e, em decorrência disso, 

fechará trinta meses no final do primeiro semestre de 2015, sendo que este é o prazo final para a 

conclusão da sua dissertação de mestrado, e que após esta data o discente terá que ser 

desligado, entretanto, ainda segundo informações obtidas pelo coordenador do Programa, a 

dissertação do referido discente está em fase de conclusão. A seguir o Professor Daniel Prado 

informou acerca da situação de possível troca de orientação do aluno Diones Piazer Franchi, que 

vem sendo orientado pelo Prof. Artur Barcelos. O professor Artur Barcelos já havia informado na 

última reunião do Comitê Assessor do PPGH que o referido aluno é formado no curso de 

Graduação em Jornalismo e que não estava conseguindo escrever os textos solicitados pelo seu 

orientador. Em decorrência disso, a Professora Derocina Sosa irá conversar com o discente com 

o objetivo de assumir a sua orientação. A seguir, o Professor Daniel Prado informou que a aluna 

Juliana Pereira Pino, que ingressou no Programa no segundo semestre de 2013, apresentou seu 

projeto de qualificação no dia 14 de maio de 2015 e que em breve irá apresentar a sua 

dissertação final. Continuando a reunião o Professor Daniel Prado informou que foi procurado 

pela aluna Luciana Gerundo Hornes e que esta discente lhe informou que devido a problemas 

oftalmológicos ainda não concluiu a sua versão final da dissertação para entregar na secretaria da 

Pós-Graduação. A seguir, a Professora Carmem Schiavon disse que o Programa já completou 



dois anos no segundo semestre de 2014 e que ainda não organizou nenhum evento para 

apresentar as pesquisas de seus alunos e professores. Em decorrência disso, propôs a 

realização de um colóquio onde será divulgado as pesquisas do Programa de Pós-Graduação em 

História. A proposta de criação do referido Colóquio será nos meses de agosto e setembro de 

2015. A Professora Renata Braz Gonçalves se mostrou favorável a realização do evento e disse 

que na UFPEL, onde ela realizou a sua Pós-Graduação, eram organizados eventos dessa 

natureza. O Prof. Mauro Tavares se propôs a ajudar na organização do Colóquio, salientando a 

importância do evento.  A seguir, o Professor José Roberto de Lima Dias informou que existe a 

possibilidade de ser organizado um livro com artigos do Colóquio, sendo que o custo da 

impressão de 200 exemplares é de aproximadamente cinco mil reais, e que este valor poderá ser 

dividido pelos autores. O Professor Mauro Dillmann Tavares disse que seria importante a criação 

de uma revista para divulgação do Programa, mas que entende que será melhor esperar o 

ingresso dos novos(as) professores(as) a serem credenciados(as). A seguir, o prof. Daniel Prado 

informou que irá nas aulas para reforçar a importância da assiduidade dos professores em todas 

as aulas do Programa, já que tem havido trocas de professores(as) e também algumas faltas de 

professores(as), o que tem causado uma perda do interesse  e conseqüente  desmotivação dos 

alunos com o Curso de Mestrado Profissional em História. A seguir, a professora Vivian Paulitsch 

informou que existe um convênio firmado entre a FURG e a Universidade de Coimbra, e que o 

mesmo proporciona aos discentes da FURG participar desse projeto. A seguir, o Professor Daniel 

Prado disse que a aluna Letícia Oliveira Borges lhe informou que já tinha conversado com ex-

coordenadora do Mestrado, quando esta exercia a função de coodenação, e que a mesma lhe 

havia informado que o Programa possuía recursos poderiam ser utilizado pelos(as) alunos(as) 

para viabilizar sua participação no XXVIII Seminário Nacional de História – Anpuh, em 

Florianópolis, no período de 27 a 31de julho de 2015. O Prof. Daniel Prado conversou com a 

prof.ª Derocina Sosa, Diretora do ICHI e com o Administrador   Paulo Pires Júnior e foi confirmado 

a existência de recursos oriundos da inscrição  para a seleção do Mestrado, e que seria verificado 

o valor deste recurso. Após discussão dos membros do Comitê Assessor, aprovou-se a 

destinação de parte deste recurso para ajuda de custos no evento da Anpuh. Será solicitado pela 

secretaria de Pós-Graduação a reserva de um microônibus para a viagem a Florianópolis. A 

seguir o prof. Daniel Prado informou que a partir desta data as atas das reuniões do Comitê 

Assessor do Programa de Pós-Graduação em História, antes de serem publicadas na página do 

Programa, serão encaminhas por e-mail aos professores que participaram das reuniões para que 

analisem e proponham alterações. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze 

horas e cinco minutos. 

 
 
Mauro Roberto Rey Barroco                                                      Prof. Dr. Daniel Porciuncula Prado 
            Secretário                                                                                 Coordenador do PPGH 
 
                                     
                                                (A via original encontra-se assinada) 


