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Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 
minutos, na sala do Centro de Documentação Histórica da FURG, prédio do ICHI, 
ocorreu a terceira reunião ordinária dos professores do Programa de Pós-
Graduação em História – PPGH – (Instituto de Ciências Humanas e da Informação), 
da Universidade Federal do Rio Grande. Compareceram à reunião os(as) 
Professores(as) Doutores(as): Adriana Fraga da Silva, Artur Henrique Franco 
Barcelos, Carmem G. Burgert Schiavon, Daniel Porciuncula Prado, Derocina Alves 
Campos Sosa, Edison Ferreira de Macedo, Jussemar Weiss Gonçalves, Márcio 
Rodrigo do Vale Caetano, Mauro Dillmann Tavares, Rita de Cássia Grecco dos 
Santos. Iniciou-se a reunião com o 1º ponto da pauta; Distribuição dos 
orientandos para 2/2016. Os Professores Daniel e Rita fizeram um breve relato 
acerca do número de candidatos do Processo Seletivo. Não apenas a procura pelo 
PPGH, mas também a qualidade dos projetos e o desempenho dos candidatos na 
prova escrita aumentaram consideravelmente. A professora Carmem enfatizou a 
importância de que a distribuição das orientações seja de forma equilibrada entre os 
docentes. Os professores Márcio, Mauro e Jussemar disseram ser relevante que os 
projetos tenham relação com o Ensino de História, com o espaço, com os processos 
educativos. O docente Artur enfatizou essa questão lembrando que a área de 
concentração do PPGH é o Ensino da História, portanto, há necessidade de se ter 
cautela para se não perder o foco que é o Ensino. Assim, ficou decidida a seguinte 
relação entre discentes e orientadores: Tânia Marli Soares (orientadora Vivian 
Paulitsch), Amanda Cristina dos Santos Costa Alves (orientadora Adriana Fraga), 
Débora Laís Freitas e Mariana Xavier de Oliveira (orientador Márcio Caetano), 
Rodrigo Lemos Soares e Viviane Bilhalba Cruz (orientador Mauro Dillmann), Daiane 
dos Santos Piassarollo (orientadora Teresa Lenzi), Érica Souza Ramos (orientadora 
Rita Grecco), Vlademir Cordeiro Mendonça e Sabrina Simões Corrêa (orientadora 
Renata Braz). Assim, passou-se para o segundo ponto da pauta: Relato do Fórum 
de Coordenadores de PPGH do RS (encontro da ANPUH/RS). O coordenador 
Daniel iniciou relatando a importância desse fórum, pela necessidade de afirmação 
daquele espaço para troca de informações entre os PPGH do Rio Grande do Sul. O 
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mesmo destacou que foi discutido, durante o encontro, o processo de 
internacionalização das Universidades e dos Programas, ampliação de publicações 
de trabalhos científicos entre distintas universidades. O professor Daniel relatou as 
moções que foram discutidas no âmbito do fórum de coordenadores de pós-
graduação, como a moção de apoio à construção de políticas de preservação de 
acervos, bem como a moção de repúdio ao projeto Escola Sem Partido. Então, 
passou-se para o terceiro e último item da pauta: Assuntos Gerais: O primeiro 
assunto a ser discutido foi encaminhado pelo professor Daniel, acerca do pedido da 
professora Julia Matos para alterar a Disciplina “Teoria e metodologia da pesquisa 
no ensino de história”, passando-a de obrigatória para optativa e a criação de outra 
para substituí-la. A professora Julia solicitou essa alteração, pois a referida disciplina 
está no nome da mesma e vinculada à linha de pesquisa em que trabalha. O 
professor Márcio acredita que é possível flexibilizar, negociar a alteração solicitada 
pela professora Júlia, apóia a criação de uma nova disciplina para substituir a 
disciplina em questão. O Professor Artur apontou para um posicionamento 
diferenciado, no sentido de que as disciplinas se vinculam aos Cursos, não a 
professores. Deu-se como encaminhamento solicitar à professora Julia que solicite 
junto ao Programa a criação de uma disciplina optativa onde a mesma possa 
construir os conteúdos desejados. O professor Márcio Caetano propôs que se 
tomasse uma solução mediada com relação a esta disciplina. O professor Daniel 
relatou a vinda do Professor Edison de Macedo como professor visitante para o 
PPGH, e levantou a necessidade de se estabelecer critérios e definir as atividades a 
serem realizadas pelo professor visitante, o qual deve estar vinculado à Pós-
graduação e não à Graduação como está ocorrendo. Ainda, a professora Rita 
Grecco lançou a questão do II Colóquio de História. A professora questionou se o 
evento seria realizado no segundo semestre de dois mil de dezesseis ou no primeiro 
de dois mil e dezessete.  O professor Márcio sugeriu que se o objetivo for fazer um 
evento grandioso seria mais apropriado ser realizado em dois mil e dezessete. Após 
discussões ficou estabelecido que para manter um cronograma anual o evento 
ocorrerá este ano. A docente Rita Grecco também sugeriu que seja feita uma aula 
inaugural, mas que tenha a participação dos professores. Às doze horas e cinco 
minutos, o Professor Daniel Prado encerrou a reunião, da qual para constar em 
registro foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo 
Coordenador. 
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