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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE ABRIL DE 2020 DA PROPOSTA 
DA REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE LINHAS DE 
PESQUISA/MESTRADO PROFISSIONAL NAS UFMS E UEMS 
Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 
(professor do programa de pós-graduação em Geografia), Professor Antônio Firmino de 
Oliveira Neto (professor do programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços); 
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); Tenente-
Coronel Maristela da Silva Ferreira (adjunto da Sec Pesq Históricas); Professora Ana 
Beatriz Ramos de Souza (Corpo de pesquisadores Associados do CEPHiMEx, 
doutoranda do Programa de pós-graduação em História 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 
informando que já realizou convites para composição da equipe que trabalhará o 
conteúdo da rede na página eletrônica; o Cel Ferreira informou que já conversou com o 
gestor da plataforma EB conhecer, e que esse se prontificou a ajudar designando o Ten 
Jurandir, que é programador, para a montagem dos itens da página na plataforma e que 
já foi solicitada uma reunião para tratar do assunto. O professor Fernando ressaltou a 
importância da pareceria e que seria interessante a realização de uma reunião com todos 
os envolvidos. O Gen Bergo reafirmou a oferta do domínio do IGHMB para 
hospedagem da página. O professor Fernando destacou que deixará a cargo da equipe 
encarregada da construção da página a decisão sobre o melhor local de hospedagem; 
sugeriu que o nome da rede seja FAFRONTER, sugestão aceita por todos os presentes. 
Levantou os nomes da equipe que trabalhará na implantação da página, e os nomes, 
citados a seguir, tiveram plena aceitação: Fernando da Silva Rodrigues ( UNIVERSO), 
Ana Beatriz Ramos de Souza (doutoranda da UERJ; pesquisadora do CEPHiMEx), 
Carlos Daróz (Doutorando da UFF; pesquisador do CEPHiMEx)  Fábio Pereira 
(doutorando da UNIVERSO; pesquisador do CEPHiMEx); Leandro Lacerda 
(doutorando da UNIVERSO) Renato Balbi (mestrando da UNIVERSO), e Florence 
Alencar Pereira (Graduanda da UNIRIO). O Cel Ferreira, a respeito do projeto enviado 
pelo professor Fernando, comentou que há a necessidade de um maior tempo para que 
ele seja analisado com maior detalhamento pelos integrantes do grupo. O professor 
Fernando concordou com essa observação, e acrescentou que é importante que seja 
avaliado e complementado, uma vez que se trata do embasamento conceitual da rede 
proposta, e que julga extremamente importante que seja uma construção conjunta, na 
qual haja contribuição de todos os membros. A esse respeito, o Cel Ferreira sugeriu que 
cada integrante faça as inserções relativas à instituição a que pertence, e que seja 
estipulada uma data para envio ao professor Fernando, a fim de que haja um ajuste final. 
O professor Fernando concordou e disse que pode ficar à frente do trabalho, e que há a 
necessidade de que seja estabelecido um prazo. Destacou, ainda que os principais 
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pontos do projeto são a introdução e os objetivos, e que a terminologia “introdução” 
pode ser trocada por “apresentação”, e que essa parte será o cartão de visitas da rede. 
Todos os presentes concordaram e definiram, como prazo final, o dia seis de maio do 
corrente ano. Sobre os endereços das páginas de cada instituição participante, a TC 
Maristela informa que o CEPHiMEx não possui página própria, e foi discutida a 
possibilidade de a página ser a da DPHCEx. O professor Fernando introduziu o assunto 
de que deve ser criado um texto único sobre a rede e esse texto deve constar do Lattes 
de todos os seus integrantes da rede. Acrescentou, ainda, a ideia de criação de dois 
grupos de pesquisa no Diretório de Grupo de Pesquisas da CAPES. O professor Firmino 
mencionou a problemática do limite de número de grupos de pesquisa de que os 
professores já participam. O Gen Bergo introduziu o assunto do XII EIHOBGTA, que 
ocorrerá em Corrientes (Argentina), informando que, após contatos com a Comissão de 
organização do evento, foi divulgado, a princípio, que o período de 06 a 09 de outubro 
permanece. O Cel Ferreira ressaltou que este encontro em Corrientes pode ser uma boa 
oportunidade de “propaganda” da rede no âmbito sul-americano. O professor Fernando 
identifica que o evento pode ser interessante, mas considera que, para o momento inicial 
de consolidação da rede, a realização de um pequeno evento, com a participação dos 
parceiros internacionais, seria mais produtivo. Sugere que a realização de um pequeno 
evento, no final do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, na modalidade 
“workshop” ou mesmo em um formato mais tradicional, congregando pesquisadores, 
trazendo, por exemplo, os parceiros do MS, para tratar a temática específica das 
fronteiras e suas nuances relacionadas ao projeto, poderia ser mais significativa para 
essa fase inicial, e consolidaria melhor a rede. O professor Tito (UFMS) afirmou que a 
carta convite foi enviada ao Colegiado do Mestrado em Estudos Fronteiriços e foi bem 
recebida. Quanto à linha de pesquisa a ser proposta para a composição do programa 
desse mestrado, solicitou que seja confeccionada a sua ementa, bem como do grupo de 
disciplinas que a comporão, a fim de viabilizar o seu início no 2º semestre deste ano. O 
Cel Ferreira informou que possivelmente o Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército já recebeu a carta convite da coordenação do programa de pós-graduação da 
UNIVERSO, acerca da Rede FAFRONTER, e também, a carta convite da UFMS sobre 
o programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços, e deve estar formando seu juízo 
de valor sobre as propostas. Informou, ainda, que no mais tardar em início de junho 
próximo, o documento resposta deverá ser expedido. A próxima reunião ficou agendada 
para 06/05/2020, às 18h (Brasília), e como pauta foi definida a discussão das 
contribuições que serão dadas ao texto base do projeto. Deliberou-se, em seguida, que 
este documento seria assinado por todos os presentes. 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, 06 de maio de 2020. 
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