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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (11/07/2018), na sala 113 do 1 
prédio Bárbara Weinberg, do Centro de Ciências Humanas e Naturais, da Universidade 2 
Federal do Espírito Santo, às dez horas e trinta minutos, teve início a reunião ordinária do 3 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História. A sessão foi presidida pelo 4 
coordenador do programa, o Prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva, e contou com a presença 5 
dos seguintes docentes: Antônio Carlos Amador Gil, Julio César Bentivoglio, Luiz Claudio 6 
Moisés Ribeiro, Maria Cristina Dadalto, Pedro Ernesto Fagundes, Sebastião Pimentel 7 
Franco, Sergio Alberto Feldman e Ueber José de Oliveira. Compareceram também os 8 
seguintes representantes discentes: Juliano Gomes, Mirela Marin Morgante, Natan 9 
Henrique Taveira Baptista e Solange Faria Prado.   1. COMUNICAÇÕES: 1.1. Informou-10 
se ao colegiado sobre as 4 cotas para pós-doutorandos adquiridas através do edital Profix 11 
2018, promovida pela agência de fomento FAPES, cujas inscrições findam em 12 
30/07/2018. 1.2. Solicitou-se aos estudantes presentes que organizassem a eleição dos 13 
novos representantes discentes. Foi orientado que dentre os 4 representantes titulares, 2 14 
sejam mestrandos e 2 doutorandos, e que cada um possua um suplente nominal. A 15 
indicação dos eleitos deve ser apresentada até o início de agosto, de modo que os novos 16 
representantes já possam atuar na próxima reunião ordinária do colegiado. 1.3. A 17 
Secretaria Municipal de Educação da Serra, estado do Espírito Santo, entrou em contato 18 
com a coordenação deste Programa de Pós-Graduação a respeito da veracidade de um 19 
conjunto de certificados emitidos pelo Laboratório de Estudos de História Política e das 20 
Ideias (LEHPI) contendo a assinatura da Prof.ª Dr.ª Adriana Pereira Campos, na condição 21 
de coordenadora do Programa. Tais certificados teriam sido utilizados no processo 22 
seletivo simplificado para contratação de profissionais do magistério da referida prefeitura. 23 
Após a verificação, conclui-se que tais certificados são falsos.  Diante disso, o 24 
coordenador do PPGHIS solicitou aos membros do Colegiado para que tenham maior 25 
controle sobre a emissão de tais documentos, tendo em visto o número crescente de 26 
falsificações. 1.4. Os seguintes membros do colegiado justificaram as suas ausências da 27 
maneira como se segue: Almerinda da Silva Lopes, Érica Cristhyane Morais Silva, Leni 28 
Ribeiro Leite e Patrícia Maria da Silva Merlo, por estarem participando de outra atividade 29 
acadêmica no mesmo horário; e Maria Beatriz Nader, por ter realizado um procedimento 30 
cirúrgico. 2. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DOS DIAS 09/05/2018, 31 
18/05/2018, 06/06/2018. 2.1. Aprovadas por unanimidade. 3. DELIBERAÇÕES. 3.1. 32 
Homologação das bancas de defesa de mestrado e doutorado dos seguintes alunos: Aline 33 
Guimarães Andrade (Título: “Formação e trajetória político-eleitoral do Movimento 34 
Democrático Brasileiro (MDB) em Cachoeiro de Itapemirim (1966-1979)”, data: 35 
30/08/2018, horário: 09:00h); Aline de Freitas Dias (Título: “A construção de um 36 
personagem político: a trajetória de Roberto Valadão Almokdice, de 1970 a 1988”, data: 37 
30/08/2018, horário: 14:00h); Karla Constancio de Souza (Título: “As narrativas judaico-38 
cristãs sobre o martirológio ashkenazi medieval (sécs. XI e XII): construção e 39 
ressignificação do Kidush haShem nas crônicas hebraicas e latinas”, data: 03/08/2018, 40 
horário: 09:30h); Mariana Calazans Wanick (Título: “Projetos de Educação e Divulgação 41 
científica no Brasil: Edgard Roquette-Pinto e a Revista Nacional de Educação (1932-42 
1934)”, data: 03/08/2018, horário: 09:00h); Solange Faria Prado (Título: “O poder e a luta 43 
pela propriedade da terra no vale do rio Iconha/Piúma: o caso Thomaz Dutton Junior 44 
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(1870-1906)”, data: 30/07/2018, horário: 13:00h). Aprovado por unanimidade. 3.2.  45 
Solicitação de prorrogação de prazo de depósito de dissertação das seguintes alunas: 46 
Jenny Barros Andrade (30 dias); Larissa Rodrigues Sathler Dias (30 dias). Aprovado por 47 
unanimidade. 3.3. Aprovação do relatório de pós-doutorado de Rossana Ferreira da Silva 48 
Mattos. Aprovado por unanimidade. 3.4. Aprovação das normas para concessão de ajuda 49 
de custo aos estudantes, as quais estão dispostas a seguir: “Havendo disponibilidade 50 
orçamentária, poderá ser concedida ajuda de custo aos estudantes de mestrado ou 51 
doutorado para participação em eventos fora do estado do ES ou para a realização de 52 
pesquisa vinculada aos trabalhos de dissertação ou de tese. Nesse caso, as solicitações 53 
obedecerão aos seguintes critérios: 1 – uma concessão anual por estudante; 2 – 54 
concessão restrita a eventos nacionais ou internacionais que prevejam publicação do 55 
texto integral, seja sob a forma de anais, capítulo em coletânea, artigo ou outras, tanto em 56 
suporte físico quanto em suporte digital; 3 – no caso de ajuda de custo para realização de 57 
pesquisa vinculada ao tema de dissertação ou de tese, o requerente deverá apresentar 58 
carta de anuência do orientador; 4 – O pedido de ajuda de custo deverá ser protocolado 59 
com, no mínimo, 40 (quarenta) dias de antecedência da data de início da atividade; 5 – As 60 
solicitações serão atendidas de acordo com a ordem de protocolo na Secretaria do 61 
Programa; 6 – Respeitada a ordem de protocolo, mas havendo mais solicitações do que 62 
aquelas que o Programa pode atender, será dada preferência ao requerente que não 63 
possua vínculo empregatício; 7 – Finda a atividade, o estudante deverá apresentar à 64 
secretaria do PPGHis, no prazo de 30 (trinta) dias, os devidos comprovantes. No caso de 65 
ajuda de custo para participação de  evento, os comprovantes são o certificado de 66 
participação e a declaração de encaminhamento do texto integral para publicação. Já no 67 
caso de realização de pesquisa vinculada aos trabalhos de dissertação ou de tese, o 68 
comprovante será uma declaração da instituição na qual a atividade foi cumprida (arquivo, 69 
biblioteca, instituto, faculdade, etc.) ou, na falta deste, um atestado emitido pelo 70 
orientador; 8 – O valor da ajuda de custo individual bem como o montante total dos 71 
recursos disponíveis para esta rubrica serão definidos anualmente pelo Colegiado do 72 
PPGHis”. Aprovado por unanimidade. 3.5. O coordenador do PPGHIS apresentou o 73 
orçamento do programa para o semestre 2018/2, no qual há uma previsão de crédito 74 
restante estimado em R$20.000,00, sugeriu-se que este montante fosse distribuído da 75 
seguinte forma: 12 cotas de ajuda de custo no valor de R$400,00 (totalizando 76 
R$4.800,00) aos estudantes do programa e o restante da verba seria igualmente dividido 77 
entre os eventos acadêmicos promovidos pelos laboratórios dos docentes do programa. O 78 
colegiado aprovou por unanimidade a proposta orçamentária. 3.6. O professor Gilvan 79 
informou que o PPGHIS está completando 15 anos de existência e propôs a realização de 80 
uma pequena celebração em comemoração à data. Sugeriu-se que seja realizada uma 81 
cerimônia de homenagens (na parte da manhã), para a qual pretende-se convidar os 82 
docentes pioneiros do PPGHIS, os primeiros mestre e doutor formados no programa e o 83 
professor Estevão Chaves de Rezende Martins (o PPGHIS custearia as passagens deste 84 
último); e no período da tarde, haveria um almoço comemorativo. Além disto, uma das 85 
homenagens sugeridas é atribuir o nome “Miguel Marvilla” à sala de defesas do programa. 86 
O colegiado aprovou por unanimidade todas as propostas feitas. Nada mais havendo a 87 
tratar, o Coordenador do PPGHIS, Prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva, deu por encerrada a 88 
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reunião e solicitou que eu, Filipe Luppi Moreira, assistente em administração desta 89 
Universidade, lavrasse a presente ata que, por ser verdadeira, segue assinada por mim e 90 
pelos demais presentes. 91 
 92 
Filipe Luppi Moreira 93 
 94 
Gilvan Ventura da Silva 95 
 96 
Antônio Carlos Amador Gil 97 
 98 
Julio César Bentivoglio 99 
 100 
Luiz Claudio Moisés Ribeiro 101 
 102 
Maria Cristina Dadalto 103 
 104 
Pedro Ernesto Fagundes 105 
 106 
Sebastião Pimentel Franco 107 
 108 
Sergio Alberto Feldman 109 
 110 
Ueber José de Oliveira 111 
 112 
Juliano Gomes 113 
 114 
Mirela Marin Morgante 115 
 116 
Natan Henrique Taveira Baptista 117 
 118 
Solange Faria Prado 119 


