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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE JUNHO DE 2020 DA PROPOSTA
DA REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE LINHAS DE
PESQUISA/MESTRADO PROFISSIONAL NAS UFMS E UEMS
Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, na modalidade videoconferência, às
18 horas, reuniram-se representações das instituições de ensino e pesquisa para
discutirem a formação de parcerias para: Internacionalização da Rede de Pesquisas,
Inserção de linha de pesquisa em Programa de Pós-Graduação já existente, proposição
de mestrado profissional. Estiveram presentes à reunião as seguintes representações:
Universidade Federal do Mato Groso do Sul - UFMS: Professor Tito Carlos Machado
de Oliveira (professor do programa de pós-graduação em Geografia), Professor Antônio
Firmino de Oliveira Neto (professor do programa de pós-graduação em Estudos
Fronteiriços); Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF: Hevelly Ferreira Acruche
(professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz
de Fora) Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO: Professor Fernando da Silva
Rodrigues (professor do programa de pós-graduação em História; pesquisador sênior na
área de Forças Armadas e História Militar do Centro de Estudos Estratégicos do
Exército e coordenador do Laboratório de História Militar, Política e Fronteiras da
UNIVERSO); Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército –
CEPHiMEx: Coronel Antônio Ferreira Sobrinho (Ch Sec Pesq Históricas); TenenteCoronel Maristela da Silva Ferreira (adjunto da Sec Pesq Históricas); Professora Ana
Beatriz Ramos de Souza (Corpo de pesquisadores Associados do CEPHiMEx, Dra em
História pelo programa pós graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ, mediadora da reunião); Instituto de Geografia e História Militar do Brasil IGHMB: General Marcio Tadeu Bettega Bergo (Presidente). A reunião foi aberta pelo
professor Fernando Rodrigues dando as boas-vindas aos presentes e revendo os avanços
até o momento, listando o que já existe (comitê organizador, texto de apresentação,
diálogos estabelecidos, e encaminhamentos para fechamento de núcleos); fez, ainda, a
leitura dos objetivos reelaborados pela prof Hevely, juntamente com o prof Firmino.
Durante a leitura dos objetivos foram feitos alguns ajustes. A TC Maristela retomou a
pauta e lembrou o evento de final de ano e a sugestão do professor Paulo Esselin de que
poderia se pensar em realização durante o Encontro Internacional de História Regional,
realizado anualmente pela UFMS. O prof Fernando lembrou que o projeto já estava
fechado, faltando a inserção de pesquisadores e das instituições associadas, solicitando
o envio dos nomes com as respectivas informações acadêmicas. Mencionou o
documento elaborado pelo prof Tito sobre a conceituação e formação de redes,
ressaltando sua importância para a efetivação da proposta. Destacou a importância da
leitura atenta do estudo apresentado pelo prof Tito, em razão de sua importância para a
fundamentação do trabalho, realizando, inclusive, leitura da parte final do estudo. Foi
também pautada a necessidade de elaboração de convites aos pesquisadores indicados
para integrar a rede; a TC Maristela sugeriu que os convites sejam feitos ao final do
primeiro evento da rede. O prof Tito destacou a necessidade de se dimensionar custos e
amplitude da rede, bem como outras questões de ordem prática. O prof Fernando
solicitou que o prof Tito fizesse a divisão de possíveis tarefas. O prof Tito comenta que
precisa ser definido o que precisa ser feito de imediato, quais são as tarefas
emergenciais, e que, assim, cada um seja inserido naquilo que julgar adequado.
Destacou, ainda, que o ponto fundamental da rede é o exame de “conflitos”. Finalizando
ficou acordado pelos presentes que a pauta da próxima reunião tratará de discutir o
documento que será enviado pelo prof Tito, e em que tarefa cada um pode se inserir. A
reunião foi finalizada às 19:44 h. Maristela da Silva Ferreira secretária ad hoc desta
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reunião, lavra a presente ata, que após sua leitura e aprovação, segue assinada pelos
presentes.
Rio de Janeiro, RJ, 03 de junho de 2020.
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