1
ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JULHO DE 2020 ACERCA DA
REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA
Em vinte e nove 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 a Internacionalização da Rede de Pesquisas. Estiveram
presentes à reunião as seguintes representações: UFMS: Professor Antônio Firmino de
Oliveira Neto (professor do programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços);
Professor Tito Carlos Machado de Oliveira (professor do programa de pós-graduação
em Geografia); UEMS: Professor Mateus Boldrine Abrita (coordenador do Centro de
Estudos de Fronteiras); Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO: Professor
Fernando da Silva Rodrigues (professor do programa de pós-graduação em História;
pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos do Exército e coordenador do
Laboratório de História Militar, Política e Fronteiras da UNIVERSO); Doutorando
Leandro Ribeiro de Lacerda; Mestrando (Ten Cel Art EB) Renato Augusto de Oliveira
Balbi; 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); Ten Cel Maristela da Silva Ferreira; 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. O Sr Leandro iniciou apresentando possíveis modelos virtuais para realização
do primeiro evento da rede. Em seguida o Ten Cel Renato alertou sobre os
procedimentos relativos à inscrição no evento discriminando os possíveis problemas em
cada plataforma e indicando que fosse buscada uma solução dentro do próprio ambiente
da Rede Hermes. O professor Fernando concordou com a sugestão e acrescentou que
precisamos de uma solução mais rápida. Alertou que devemos sugerir as datas para
informar ao professor Armando Marques, sugerindo 31 de agosto às 14:30 h. Gen Bergo
informou que irá viajar no meio do mês de agosto, e achou adequada a data de 31 de
agosto. Fernando lembrou que a professora Hevelly havia sugerido dois dias de evento,
mas todos votaram por apenas um dia. Foi posta em votação, e aceita pelo grupo, a ideia
de contratação de uma profissional de LIBRAS para o evento. Foi solicitado que a
professora Ana Beatriz integre a comissão de coordenação do evento, o que foi aceito
por todos. O professor Fernando mencionou como modelo o evento que houve na
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Argentina com ajustes para a necessidade da rede, o que, também, foi aceito por todos.
O Professor Fernando explicou o formato do evento Argentino, sugerindo que o nosso
fosse no fim de outubro, por meio de videoconferência e sediado na UNIVERSO; o
modelo foi mostrado em tela a fim de que o grupo possa debate-lo, e foi acertado que
seria enviado por e-mail para que possam ser feitos acréscimos e sugestões. A respeito
do Estatuto o professor Fernando comentou que foram aceitas as sugestões feitas pela
professora Ana Beatriz, e perguntou se poderia ser inserido na página; a TC Maristela
informou que seria necessária uma revisão de texto antes de colocá-lo na página; ficou,
então, decidido que seriam aguardadas as alterações antes de torná-lo disponível na
página da rede. O Sr Leandro informou que as contas do instagram e do facebook
foram criadas e que seriam repassadas aos responsáveis. O professor Tito sugeriu a
abertura de um espaço na página onde seriam colocadas as publicações. Comentou
sobre a questão da disponibilização de livros em formato e-book, deixando expressa a
temporalidade da disponibilização. O professor Fernando sugeriu que seja aberta mais
uma aba na parte bibliográfica com outros gêneros tipo artigos, resenhas e textos
acadêmicos dessa natureza. O professor Tito sugeriu que fosse trocado o termo
bibliografia para Biblioteca Virtual, sugerindo, ainda, a colocação de endereços
eletrônicos de acesso a dissertações e teses. O professor Fernando ressaltou a
necessidade de que haja membros estrangeiros integrando a rede. Ficou acertado que
será elaborado um convite oficial padronizado da rede para ser enviado aos convidados.
O professor Fernando solicitou novamente os nomes dos pesquisadores do IGHMB e da
UFMS e uma definição da como serão inseridos na rede. Solicitou, por fim, que a
comissão do evento se reúna o mais rapidamente possível a fim de que as ações de
divulgação do evento sejam iniciadas. 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, 29 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

_____________________________________________
Leandro Lacerda
Doutorando do PPG em História da UNIVERSO

_____________________________________________
Marcio Tadeu Bettega Bergo
Presidente do IGHMB

_____________________________________________
Mateus Boldrine Abrita
Coordenador do Centro de Estudos de Fronteiras UEMS

____________________________________________
Renato Augusto de Oliveira Balbi
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Doutorando do PPG em História da UNIVERSO

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

