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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE JULHO DE 2020 ACERCA DA
REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA
Aos três dias do mês de julho 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.
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); Professor Paulo
Marcos Esselin (professor do programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços);
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 pósgraduação 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); 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 boasvindas aos presentes. Em seguida comentou sobre o alcance e repercussão da rede, e que
a TC Maristela entregará as informações referentes aos grupos de pesquisa do
CEPHiMEx e do Instituto; a respeito de valores informou que o Sr Leandro sugeriu que
a hospedagem seria em torno de R$19,90 e apresentou outras questões relativas a essa
hospedagem, informou que a proposta será enviada a todos para que na próxima semana
possam decidir a respeito. Foi sugerido que o conteúdo da página seja vertido para o
inglês e para o espanhol em razão de sua dimensão internacional. O professor Fernando
sugeriu, ainda, a realização de um evento no mês de agosto, na modalidade virtual, para
que a rede seja apresentada. Solicitou sugestões de nomes que possam tratar do tema
fronteira e militares, e que seria interessante que fosse um “nome” com bastante
credibilidade a fim de atrair mais pesquisadores. A professora Hevelly, a esse respeito,
comentou que deveria ser alguém da rede. O Cel Ferreira sugeriu que seja o professor
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Tito. O professor Fernando concordou que seja o Tito e sugeriu também o nome do Gen
Bergo e o professor Armando Marques de Portugal. Nesse formato seria o professor
Tito e o professor Armando Marques debatendo, e o Gen Bergo fazendo o fechamento.
O Gen Bergo e o Cel Ferreira concordaram. O professor Fernando comentou que
dependendo da aceitação poderia ser pensada a realização de um evento virtual ao mês,
a respeito de temas relacionados à rede. Destacou, também, a importância da elaboração
de um estatuto e informou que irá enviar um “esqueleto” a fim de que os integrantes da
rede possam alterá-lo de forma que o texto contemple juridicamente os anseios da rede.
Sugeriu que a sede física a ser registrada no estatuto seja a UNIVERSO, o que poderá
sofrer alterações posteriormente. O professor Fernando destacou, ainda, a necessidade
de que haja uma diretoria provisória em 2020, e que em 2021 seja eleita uma nova
diretoria, salientou que essas decisões devem constar do estatuto, e que sejam
registrados, também, como membros fundadores da rede, aqueles que participaram das
reuniões de sua implantação. A respeito do estatuto o Gen Bergo informou que não
estará no Rio de Janeiro, mas que auxiliará e apoiará a ideia da criação e eleição de uma
diretoria. O professor Fernando propôs a diretoria, colocou em votação, e todos
aceitaram a proposta. Sugeriu que na próxima ata seja colocado o título “Ata da Rede...”
e não “Ata de preparação...” visto que a rede já é uma realidade e que a discussão sobre
a linha de pesquisa estaria inserida nesse contexto. O Gen Bergo sugeriu que o evento
seja realizado em fim de agosto o que foi aceito por todos os presentes. O professor
Firmino sugeriu que o Sr Leandro verifique o valor da hospedagem por ano, e que,
nesse momento, o valor seja dividido ente todos os membros fundadores, o que foi
aceito por todos os presentes. A reunião foi encerrada às 19h08min, ficando a próxima
agendada para o dia 15 de julho do corrente ano. Maristela da Silva Ferreira secretária
ad hoc desta reunião, lavra a presente ata, que após sua leitura e aprovação, segue
assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, RJ, 03 de julho de 2020.
_____________________________________________
Maristela da Silva Ferreira
Adjunto da Seção de Pesquisas Históricas do CEPHIMEX
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_____________________________________________
Ana Beatriz Ramos de Sousa –
Pesquisadora Associada CEPHiMEx
Doutora pelo PPGH UERJ
_____________________________________________
Antônio Ferreira Sobrinho
Chefe da Seção de Pesquisas Históricas do CEPHIMEX

_____________________________________________
Antônio Firmino de Oliveira Neto
Professor do PPG em Estudos Fronteiriços UFMS

_____________________________________________
Fernando da Silva Rodrigues
Coordenador do Laboratório de História Militar, Política e Fronteiras PPGHUNIVERSO

_____________________________________________
Hevelly Ferreira Acruche
Professora do PPG em História da UFJF

_____________________________________________
Marcio Tadeu Bettega Bergo
Presidente do IGHMB

_____________________________________________
Paulo Marcos Esselin
Professor do PPG em Estudos Fronteiriços UFMS
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_____________________________________________
Tito Carlos Machado de Oliveira
Professor PPG em Fronteiras e Direitos Humanos UFGD
Professor do PPG em Estudos Fronteiriços UFMS

