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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE JULHO DE 2020 DA REDE
HERMES – PESQUISADORES INTERNACIONAIS DE FRONTEIRAS,
INTEGRAÇÃO E CONFLITOS.
Aos quinze dias do mês 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 e assuntos diversos que contribuirão para
internacionalização da Rede Hermes. Estiveram presentes à reunião as seguintes
representações: 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, doutorando Leandro Lacerda programa de pós-graduação em História;
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS): professor Mateus Boldrine
Abrita (coordenador do Centro de Estudos de Fronteiras), professor Walter Guedes
Silva (Líder do Grupo de Estudos em Fronteira,

Turismo e Território –

GEFRONTTER); Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): professora Hevelly
Ferreira Acruche (professora do programa de pós-graduação em História da
Universidade Federal de Juiz de Fora); 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); 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 boasvindas aos presentes. Em seguida comentou sobre a organização do evento de abertura
da Rede, sugerindo que a professora Hevelly se encarregasse de organizar e delegar
algumas funções, inclusive para dois alunos do Programa de Pós-Graduação em
História da UNIVERSO, que entrarão em contato com ela. Sobre o evento de abertura
da rede ficou acertado que o professor Armando e o professor Tito serão os palestrantes
dessa abertura, e o general Bergo faria o fechamento, articulando essas comunicações.
Foi introduzida a sugestão de que seja aberta uma conta para a rede no Facebook e no
Instagram. Todos concordaram com a abertura dessas contas, a professora Ana Beatriz
se encarregará do Instagram e o professor Mateus do Facebook. Sobre essas contas o
Leandro ficou de criar os login e repassar. A professora Hevelly informou que
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comentou sobre a rede no grupo de trabalho sobre fronteiras de que participa e os
integrantes desse grupo se interessaram em participar da rede. O professor Fernando
informou que vem recebendo vários e-mails solicitando participação na rede e que
repassará a senha de acesso a esses e-mails. A página deverá ser traduzida para os
idiomas inglês e espanhol. O Leandro se encarregará dessa versão e a TC Maristela
auxiliará com o idioma inglês. O professor Fernando ressaltou que devemos realizar
convites internacionais, e o professor Mateus informou que tem um pesquisador dessa
área no México para convidar. O professor Fernando alertou que devemos inserir na
página publicações relevante para a temática. Solicitou, ainda, que o estatuto seja lido
para que seja debatido na próxima reunião. Lembrou também da atualização e inserção
dos grupos de pesquisa, e também dos núcleos de pesquisa com a definição dos seus
líderes.

Para o núcleo 1 ficou definida a professora Ana Beatriz como líder e o

professor Fernando comentou que outros dois nomes devem ser pensados e sugeridos
para o dois outros núcleos. Sugeriu, também, que o professor Mateus Abrita seja
incluído como membro fundador da Rede, e que seja programado para o final de
setembro um evento em que os grupos de pesquisa sejam apresentados. Ao final, o
professor Fernando solicitou que o professor Walter Guedes se apresentasse. O
professor Walter falou de sua formação e das áreas em que trabalha, acrescentou que se
interessa pela temática da rede e que ainda precisa se informar um pouco mais a
respeito, e que mesmo assim, já se coloca à disposição da rede. O professor Fernando
agradeceu e deu as boas-vindas ao novo membro. A professora Hevelly destacou a
importância da ideia do Leandro de que haja vídeos na página, e que até mesmo o
evento de abertura poderia ser transmitido pela página. A reunião terminou às
19h20min, e ficou agendada nova reunião para as 18 h do dia 29/07 do corrente ano.
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, 15 de julho de 2020.
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