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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE JUNHO DE 2020 DA
PREPARAÇÃO DA REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA E FORMAÇÃO
DE LINHAS DE PESQUISA/MESTRADO PROFISSIONAL NAS UFMS E
UEMS
Aos dezessete 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 Grosso do Sul - UFMS: Professor Tito
Carlos Machado de Oliveira (professor do programa de pós-graduação em Estudos
Fronteiriços), Professor Antônio Firmino de Oliveira Neto (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 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 Marcelo Vieira de Souza Filho (Ch do CEPHiMEx); Coronel
Antônio Ferreira Sobrinho (Ch Sec Pesq Históricas); Tenente-Coronel 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. Em seguida apresentou o Sr
Leandro, seu aluno no programa de doutorado da UNIVERSO que está trabalhando na
montagem da página da Rede. O Sr Leandro apresentou a página WIX, destacando que
ela oferece serviços gratuitos e também pagos e que está montando de tal forma que ela
possa ser acessada também por celulares. O Gen. Bergo reiterou a disponibilidade de
utilização de serviços do UOL onde a pagina do IGHMB está hospedada para abrigar a
página da rede também. O Prof. Fernando introduziu o assunto de custos com a
montagem e solicitou que o Sr Leandro colocasse os valores em uma planilha e
remetesse aos integrantes do comitê organizador. O Sr Leandro explicou alguns outros
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detalhes e mecanismos de funcionamento da página. O prof. Tito sugeriu alguns
detalhes a serem inseridos e o prof. Leandro se despediu e se retirou da reunião. O prof.
Fernando perguntou sobre a viabilidade de continuação desse trabalho com esse
profissional ou se seria interessante buscar outro orçamento; colocou, também, o
contato do Sr Leandro à disposição. Introduziu a sugestão do prof. Tito para adoção de
outro nome para a rede Rede Hermes. Em seguida tratou da questão de divisão de
tarefas propostas pelo prof. Tito e informou que esse assunto seria encaminhado por email para que todos fizessem suas escolhas de acordo com seus perfis; informou, ainda,
que elas foram organizadas em ordem de prioridade. O prof. Fernando solicitou que
fosse registrada a disponibilidade de uma verba de R$ 2.000,00 para utilização em
evento da rede. Foi definida uma ordem de prioridade para as tarefas. A TC Maristela
lembrou que na reunião anterior o prof. Paulo Esselin havia sugerido o Encontro
Internacional de História Regional, que ocorre anualmente no campus da UFMS em
Aquidauana, como um momento adequado para o primeiro evento da rede. Os
professores Fernando e Tito alertam para o texto que deve ser colocado no Lattes de
cada membro da rede. O prof. Fernando solicita que seu nome seja registrado como
coordenador, ao menos até o final de dezembro do corrente ano, e que haja eleições para
novo coordenador em janeiro. Acrescentou que deve haver pelo menos um nome
estrangeiro nessa coordenação para justificar o aspecto de internacionalização da rede.
Informou ainda, que a ementa será feita e que os integrantes deverão receber um email
do CNPQ solicitando confirmação dessa participação. Ficou decidido que na próxima
reunião deveria ser pensada a questão dos convites para a composição da rede. A
reunião foi encerrada à 19h25min, com a confirmação da data de 01 de julho para a
próxima videoconferência.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de junho de 2020.
_____________________________________________
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