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ATA DA VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE MAIO DE 2020 DA PROPOSTA DA 
REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE LINHAS DE 
PESQUISA/MESTRADO PROFISSIONAL NAS UFMS E UEMS 
Aos seis dias do mês de maio 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, doutora 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. Iniciou tecendo comentários 
sobre os acréscimos e ajustes feitos no texto de apresentação do projeto, considerando-
os muito adequados e necessários. Informou que o professor Armando Marques Guedes, 
da Universidade de Nova Lisboa, se interessou pelo projeto e deseja participar da rede. 
O professor Fernando sugeriu que o professor Armando passe a integrar o comitê 
organizador.  A Sugestão foi aceita pelos participantes da reunião. Comentou a proposta 
dos professores Tito e Firmino sobre alteração na denominação da rede. Sobre esse 
assunto o professor Firmino observou que no seu entendimento colocar “Forças 
Armadas” como parte do título poderá circunscrever e reduzir o alcance da proposta, o 
assunto foi discutido e ficou acordado que a denominação da rede será: “Rede de 
Pesquisas: Fronteiras, Integração e Conflitos”. O professor Fernando comentou que 
seria interessante rever a proposta a fim de que a área de concentração possa acomodar 
outras áreas afins e para que também possa ser bem acolhida pela CAPES. Mencionou, 
ainda, a relevância de se rever a apresentação a fim de que seja inserida uma parte sobre 
a história militar, bem como sobre uma conceituação de fronteiras que contemple as 
fronteiras de outra ordem, além das físicas, territoriais (solicitação feita pelo Gen Bergo 
e endossada pelo professor Firmino). O professor Firmino recomenda, ainda, que seja 
inserido no texto o motivo levou os pesquisadores a sentirem a necessidade da criação 
da rede, o “motor” inicial da construção dessa proposta. O Cel Ferreira salienta que 
deve ser registrada a importância das Forças Armadas nesse ambiente de pesquisas e 
estudos. Finalizando essa parte, o professor Fernando afirma que o texto até então 
apresentado foi aceito com ressalvas, em função das sugestões de acréscimos 
apresentadas na reunião. Os participantes da reunião deliberaram, também, sobre a 
denominação: grupos de pesquisadores ou núcleos de pesquisadores, e a maioria optou 
por núcleo de pesquisadores. O Professor Fernando indicou que para a próxima reunião 
em 20 de maio, seria interessante que fossem debatidas as alterações realizadas nas 
outras partes do texto (referentes ao acréscimo conceitual sobre história militar e sobre 
definições de fronteiras de outra ordem, além da fronteira física).  A Ten Cel Maristela 
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sugeriu que na próxima reunião fosse discutida a proposta da linha de pesquisa mais 
voltada para a História Militar a ser inserida no Mestrado de Estudos Fronteiriços da 
UFMS. A esse respeito o professor Firmino afirma que a ideia está mantida e que a 
implementação seria para início no próximo semestre letivo. Estabeleceu-se a pauta para 
a próxima reunião: (i) linha de pesquisa para o Mestrado da UFMS; (ii) reformulação do 
texto do projeto.   
 
 
Rio de Janeiro, RJ, 06 de maio de 2020. 
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