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Ao Programa de Pós-graduação em História

CARTA-PROGRAMA
GESTÃO 2020-2022
Prezados (as) colegas professores (as), técnicas-administrativas e discentes do Programa de Pós-graduação
em História.
Venho, respeitosamente, apresentar a minha candidatura para a Coordenação do Programa de Pós-graduação
em História. Enfrentamos um cenário desafiador no país para os programas de pós-graduação. Diante de uma
crise econômica e política, com a implantação de políticas públicas que têm realizado cortes de
investimentos na área de educação, temos que nos empenhar, coletivamente, não só para a manutenção do
nosso Programa, como para seu crescimento e fortalecimento. Apresento, a seguir, as propostas de frentes de
ações para o biênio 2020-2022.
1. Gestão administrativa:
Proponho a atuação nas seguintes frentes de gestão: compromisso de consolidar e ampliar as melhorias
efetuadas na última gestão, que tão bem conduziu a coordenação do PPGHI em um momento de incertezas e
dificuldades; implementação da reformulação do PPGHI, aprovada em agosto de 2020; incentivo ao
protagonismo das comissões permanentes do PPGHI para garantir e consolidar um modelo de gestão coletiva
com vistas a promover a melhoria da qualidade dos indicadores qualitativos do Curso de Mestrado; atuação
administrativa feita em parceria com a Comissão de Autoavaliação e Planejamento do PPGHI, instrumento
fundamental para pensar nas estratégias que visem o crescimento do programa e a melhoria de seus índices
nacionais; compromisso com ações que possibilitem uma melhoria na avaliação CAPES do programa no
novo quadriênio; renovação da adesão do PPGHI ao Programa de Pró-Acompanhamento da Pós-graduação
da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa; manutenção da dinâmica de trabalho da Comissão de Bolsas
para um melhor acompanhamento do andamento das pesquisas dos (as) discentes bolsistas; manutenção e
aperfeiçoamento do modelo de acompanhamento do andamento das pesquisas dos (as) discentes não
bolsistas; manutenção e consolidação do fluxo de informações para garantir a visibilidade dos procedimentos
da Coordenação; ampliação da comunicação com o corpo discente no sentido de apoiar demandas e medidas
que visem oferecer suporte em um momento de incertezas, cortes de bolsas e de crescimento dos problemas
relacionados à saúde mental; consolidação e ampliação do novo website do Programa, de forma a dar maior
visibilidade às pesquisas realizadas no PPGHI, bem como ao perfil de seu corpo docente; criação de novos
canais de comunicação com os discentes do PPGHI, que se tornem uma alternativa às redes sociais; criação
de canais de divulgação das pesquisas realizadas no PPGHI para além da comunidade acadêmica com o
intuito de dar visibilidade pública ao nosso trabalho no ensino, pesquisa e extensão; defesa e manutenção da
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política de ações afirmativas; atuação política nas instâncias superiores da universidade e nos fóruns de
coordenadores;
2. Práticas Acadêmicas coletivas e ampliação da atuação nacional e internacional:
Entre as ações da coordenação estará a manutenção e aperfeiçoamento do Seminário Interno do PPGHI,
previsto na reformulação de 2020; incentivo e proposição de eventos acadêmicos no âmbito do PPGHI;
estímulo à produção intelectual dos (as) docentes e discentes com: a publicação - em vários canais – de
editais de periódicos e de fontes de financiamento; planejamento de publicações de livros autorais e
solicitação de recursos destinados a este fim pela ProPP; acompanhar e auxiliar no planejamento de
atividades dos integrantes do PPGHI ao longo da gestão, visando ampliar ações em áreas que ainda estão
com um tímido desenvolvimento no programa, entre elas as ações extensionistas, os grupos de estudos e os
eventos científicos; promover uma maior articulação com a Graduação, criando espaços de incentivo à
pesquisa, tais como os grupos de estudos e os cursos especiais; incentivar ações de impacto local, em
parceria com arquivos, acervos e museus da região de Uberlândia e do Triângulo Mineiro, valorizando
questões como memória, história pública e divulgação científica; visando alcançar melhores indicadores
nacionais e promover, assim, a ampliação e o melhoramento das pesquisas desenvolvidas no PPGHI,
pretende-se ainda criar convênios, intercâmbios e parcerias com outras instituições nacionais e
internacionais. O estágio de pós-doutoramento, tal como vem sendo feito, será tratado como estratégico, não
apenas para a contínua qualificação docente, mas também, e fundamentalmente, para a ampliação dos
intercâmbios nacionais e internacionais, que devem ser tratados como contrapartida necessária para a
realização do estágio.
Cordialmente,
Ana Flávia Cernic Ramos
8 de dezembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ana Flavia Cernic Ramos, Membro de Colegiado, em
08/12/2020, às 08:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2440140 e
o código CRC A823B65B.
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