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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, na 
sala do Centro de Documentação Histórica da FURG, prédio do ICHI, ocorreu a 
quarta 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, Adriana Kivanski de 
Senna, Daniel Porciuncula Prado, Edison Ferreira de Macedo, Mauro Dillmann 
Tavares, Renata Braz Gonçalves, Rita de Cássia Grecco dos Santos e Vivian da 
Silva Paulitsch. Iniciou-se a reunião com o 1º ponto da pauta; Seleção para 
ingresso no primeiro semestre de 2017. O Professor Mauro destacou a 
importância de que o processo de seleção se dê em janeiro, porém, sugeriu que 
o mesmo não ocorra na primeira semana do mês, pois há a necessidade de 
fechamento de notas por parte dos Professores e também pelo fato de os 
candidatos necessitarem de tempo para a leitura dos textos sugeridos para o 
processo seletivo; sugeriu ainda a mudança da Comissão de Seleção e destacou 
a importância de se ter um Historiador como membro da Comissão. O Professor 
Daniel destacou a importância de que a Comissão permaneça composta pelos 
mesmos docentes que fizeram as seleções de 2016. A Professora Vivian sugeriu 
que seja inserida, dentre as bibliografias para o processo seletivo, um texto da 
sua área, para possibilitar um melhor entendimento por parte dos candidatos. O 
Professor Daniel solicitou que os docentes se manifestassem sobre a definição 
da Comissão de Seleção e uma provável data para o processo seletivo. A 
Professora Rita sugeriu que houvesse uma diminuição do período de seleção e 
que esta seleção ocorresse durante a primeira semana de janeiro, pois a mesma 
estará de férias a partir da segunda semana do referido mês. O Professor Daniel 
sugeriu que a correção da prova escrita se desse através de leitura pública, 
assim, possibilitando uma diminuição no período de seleção, porém poderia ser 
um processo menos detalhado. A Professora Vivian destacou que a correção por 
leitura pública pode possibilitar que o candidato perceba aquilo que errou e 
acertou, possibilitando uma diminuição no número de recursos. A Professora 
Renata acrescentou que, durante o processo de seleção que a mesma participou, 
o candidato deveria relacionar o seu projeto com a bibliografia que foi sugerida, 
assim, possibilitando uma defesa do projeto por parte do aluno. A professora Rita 
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destacou a fragilidade dos alunos, na última seleção, na metodologia dos 
projetos. Ficou definido que o processo seletivo terá inicio no dia 03 de janeiro 
com a aplicação da prova escrita, correção e divulgação das notas da mesma; no 
segundo dia, 04 de janeiro, será o prazo para recursos e a análise dos currículos 
daqueles candidatos que foram aprovados; no dia 05 de janeiro será a avaliação 
dos recursos e a divulgação da lista final dos candidatos aprovados na prova 
escrita. Após serem estabelecidos os prazos, o Professor Daniel solicitou a 
definição dos membros da Comissão de Seleção, que será composta pelos (as) 
docentes: Mauro Dillmann, Rita Grecco, Renata Braz e Vivian Paultisch, como 
suplente. Assim, passou-se para o segundo ponto da pauta: Eleição da 
Coordenação do PPGH. O Coordenador Daniel iniciou manifestando o seu 
interesse em permanecer na Coordenação do Programa até a 1ª avaliação 
quadrienal da CAPES, que deverá ocorrer no final do 1° semestre de 2017. O 
mesmo destacou também que o novo Coordenador deverá ser definido através 
de eleição, envolvendo alunos e professores neste processo; e sugeriu que fosse 
consultado o último processo eleitoral do PPGH, para que se tenha uma visão 
dos procedimentos que devem ser seguidos, como definição de datas e espaço 
para manifestações. O professor Daniel ainda salientou a importância do 
Credenciamento Docente, para que se tenha a recomposição do quadro docente 
interessado em permanecer no Programa. A Comissão Eleitoral ficou composta 
pelas docentes Renata Braz e Rita Grecco e por um estudante do Programa, que 
ainda deverá ser definido. Então, passou-se para o terceiro item da pauta: 
Disciplinas concentradas de verão e 1° semestre de 2017. O Professor Daniel 
iniciou informando que, assim como ele, a Professora Júlia Matos tem interesse 
em ministrar uma disciplina concentrada de verão e ainda sugeriu a possibilidade 
de os alunos, que ingressarem no 1° semestre de 2017, cursarem estas 
disciplinas. A Professora Rita informou que tem interesse em ministrar a disciplina 
“Memória e Prática na Formação Docente” no período da manhã. O Docente 
Mauro manifestou o seu interesse em ministrar, no período da tarde, a disciplina 
“Teoria e Metodologia da Pesquisa no Ensino de História”. Assim, passou-se para 
o quarto e último ponto da pauta: Assuntos gerais. O primeiro assunto a ser 
discutido foi encaminhado pelo Professor Daniel, o referido Professor solicitou 
que caso os demais Professores que ministram disciplinas precisem faltar em 
algum dia de aula, que comuniquem a ausência ao Programa, para que a 
Secretaria possa informar aos alunos que não haverá aula de determinada 
disciplina. O mesmo solicitou também que sejam cumpridos os prazos para 
inserção das notas dos alunos no Sistema, para que a solicitação de emissão do 
Diploma de conclusão do Mestrado possa ser encaminhada pela Secretaria do 
Programa, e orientou os Professores a colocarem o conceito “I” para aquelas 
disciplinas que se encontram repetidas. A Professora Renata destacou que o 
conceito “I” poderia ser prejudicial para o Histórico dos alunos, pois os mesmos 
têm o direito de prorrogação do prazo do Mestrado, e que a UFPel possuía uma 
disciplina que não acrescentava créditos ao Histórico dos alunos, era utilizada 
somente para que o vínculo com o Programa fosse mantido. O Professor Daniel 
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lembrou que a Comissão responsável pela organização do Colóquio de final de 
ano do Programa não se posicionou quanto à realização do evento, sugeriu ainda 
que o mesmo fosse transferido para o 1° semestre de 2017 e que fosse realizada 
uma aula inaugural com os docentes e discentes do Programa. O mesmo ainda 
comunicou que participará, como representante da FURG, do Encontro de 
Mestrados Profissionais de História, na cidade do Rio de Janeiro, onde será 
palestrante, e que a aluna egressa do PPGH, Tatiana, irá acompanhá-lo. A 
Professora Vivian sugeriu que os produtos do Programa fossem divulgados na 
página do PPGH.  O Professor Daniel relatou que houve um equívoco na 
composição da banca de seleção do Professor Visitante, pois a discussão não 
passou pelo Programa, e sugeriu que nas próximas bancas se tenha um membro 
que seja vinculado o Programa. O mesmo acrescentou ainda que o Professor 
Edison possui muitas disciplinas na Graduação, assim, já ouve uma grande 
contribuição para a Graduação e sugeriu que a carga horária das disciplinas do 
referido professor sejam diminuídas, para que o mesmo possa ter uma maior 
disponibilidade de horários para atuação na Pós-Graduação. O Professor Mauro 
sugeriu que fosse enviado um memorando para a PROPESP e para a Diretora do 
ICHI, para que os mesmos estejam cientes da situação do Professor Visitante, 
quanto ao grande número de disciplinas que o mesmo ministra na Graduação e 
as consequências que isso traz à Pós-Graduação. A Professora Vivian e o 
Professor Edison ficaram de acordo que este poderia ministrar a disciplina 
“Educação Patrimonial e Ensino de História” e que poderia ministrar também uma 
disciplina obrigatória juntamente com a Professora Rita. Às onze horas e dez 
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. 

 

 

 

 
 

 


