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ATA DE VIII REUNIÃO DO COMITÊ ACADÊMICO 

HISTÓRIA, REGIÕES E FRONTEIRAS , NA UDELAR/URUGUAI 

 

Dia 28 de abril de 2017, às 14 horas, na sala E2 

da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de 

la República (UDELAR), se reuniram os 

representantes institucionais do Comitê História, 

Regiões e Fronteiras da AUGM. Estavam presentes: 

os coordenadores do Comitê Prof. Daniel Campi 

(UNT, Argentina) e Profa. Maria Medianeira Padoin 

(UFSM, Brasil), os(as) professores(as): Eva Diana 

Chaparro representante da Universidad Nacional de 

Asunción, Paraguai (UNA); Sonia Tedeschi, 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina; 

Griselda Pressel (UNL), Argentina; Ana Frega, 

Universidad de la República (UDELAR), Uruguai; 

Silvia Lázzaro, Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), Argentina; Ana Mateu, Universidad Nacional 

de Cuyo, Argentina; Valentina Ayrolo, Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina; 

Alessandro Monteverde Sánchez, Universidad de 

Playa Ancha (UPLA), Chile; Hugo Castro, 

Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile; Fábio 

Kuhn, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Brasil; Eduardo Neumann, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil; 

Roberto Schmit, Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Argentina; Fernando Blanco, Universidad Nacional 

de Cordoba (UNC), Argentina; José Martinho 

Rodrigues Remedi, Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), Brasil. Esteve presente o 

representante da Secretaria Executiva da AUGM, Sr. 

Fernando Sosa. Em primeiro lugar os professores 

Daniel e Medianeira deram boas vindas ao 

representante da Secretaria Executiva e fizeram 

uma rápida síntese sobre a VIII Reunião do Comitê 

na AUGM, em que agradeceram a coordenação geral da 

Profa. Ana Frega e demais professores da UDELAR 

pela organização da Reunião. Foi mencionado que 

nesta Reunião havia representantes de 13 

Universidades (2 universidades do Brasil, 1 do 
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Chile, 1 do Paraguai, 1 do Uruguai, 8 da 

Argentina) que integram a AUGM, onde houve pela 

primeira vez a representação da UNA/Paraguai e da 

UPLA/Chile, bem como um professor da UBA, 

Argentina, que foi convidado pelo Comitê, com o 

fim de reconquistar a participação ativa da UBA, 

pois foi uma das Universidades criadoras do 

Comitê. Assim, cada participante se apresentou, 

comentando sobre sua representação. No que se 

refere a programação efetivada da VIII Reunião 

temos a seguinte síntese apresentada pela Profa. 

Ana Frega: “A VIII Reunião do Comitê História, 

Regiões e Fronteiras contou com a participação de 

pesquisadores da Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguai e Uruguai. A abertura da Reunião foi com 

um Painel sobre “Os desafios da história regional, 

tendo como palestrantes Sonia Tedeschi (UNL), 

Maria Medianeira Padoin (UFSM) e Roberto Schmit 

(UBA); e a Reunião contou com cinqüenta trabalhos 

apresentados nos  quatro eixos: 1) "o processo de 

construção do estado e da nação", 2) "O mundo do 

trabalho e Movimentos Sociais", 3) História dos 

indígena e afrodescendentes"e 4)" História 

comparada da América Latina".O eixo temático "O 

processo de construção do Estado e da nação" 

incluiu a apresentação de vinte e sete trabalhos 

ao longo de sete sessões. A diversidade temática 

de abordagens e a revisão de fontes  refletidas 

nas palestras, proporcionaram  o contato com 

diferentes dimensões de uma problemática ampla e 

complexa, mas comum em muitos aspectos.O eixo 

temático " O mundo do trabalho e movimentos 

sociais" incluiu a apresentação de sete artigos em 

duas sessões, que incidiu sobre processos de 

ocupação territorial e redes de colonização e de 

contrabando agrícolas nos séculos XVIII e XIX, 

mobilizações trabalhistas em todo século XX e um 

estudo sobre a relação entre o futebol e o mundo 

do trabalho, em meados do século XX. No eixo 

"História de indígenas e afro-descendentes" onze 

trabalhos foram apresentados em três sessões de 

trabalho com os estudos sobre etnicidade, 

resistência e património cultural em um amplo 

intervalo de tempo que começa no século XVII e 
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chega ao século XX. No eixo "História Comparada da 

América Latina" contou com a apresentação de cinco 

trabalhos em uma mesa , cobrindo tópicos em 

diferentes períodos cronológicos desde o período 

colonial tardío até meados do século XX”. O 

próximo assunto tratado foi sobre a IX Reunião do 

Comitê em 2018, que conforme reunião de 2016, 

ficou acordado que seria em Santa Fé, Argentina, 

na Universidad Nacional del Litoral. Foi 

confirmado por todos. A Profa. Sonia Tedeschi 

destacou que em 2018 é o centenário das 

comemorações da Reforma Universitária e inicia as 

preparações dos 100 anos da Universidad Nacional 

del Litoral (UNL). Com isso, sugeriu que fosse 

incluído um eixo temático para incluir estudos 

vinculados as comemorações da reforma 

universitária. Assim, a UNL ficou de preparar a  

convocatória (Primeira Circular) para o inicio do 

segundo semestre de 2017, deixando claro que os 

trabalhos para os eixos temáticos devem estar 

vinculados a temática central do Comitê, ou seja, 

História, Regiões e Fronteiras. A data da IX 

Reunião será no final do mês de abril de 2018. 

Posteriormente a Profa. Medianeira fez um relato 

geral sobre os programas da AUGM e algumas das 

ações realizadas pelo Comitê, destacando a 

importância da realização e encaminhamento do 

Relatório do Comitê por Universidade. Além disso, 

a importância do contato permanente com o Delegado 

Assessor para que possamos participar ativamente 

dos programas da AUGM e também de realizar o 

relato desta nossa Reunião como o encaminhamento 

desta Ata. Neste ponto, o Prof. Daniel também 

salientou que a coordenação do Comitê História, 

Regiões e Fronteiras eleita em 2016 poderá 

continuar, em que tanto ele como a Profa. Maria 

Medianeira Padoin continuem sendo considerados os 

coordenadores gerais, pois pensa a parceria deste 

trabalho tem sido muito frutífera. Os presentes 

concordaram e apoiaram. Com isso, foi passado a 

palavra ao Fernando Sosa da secretaria Executiva 

da AUGM, que fez uma relato da reunião dos 

reitores que houve em 25 de maio, entre elas: que 

há 34 Universidades públicas que integram a AUGM; 
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que até o inicio de setembro deverá ser 

encaminhado o Plano de Trabalho/Ação e a Avaliação 

para os próximos 2 anos (agora passará ser 

bianual, mesmo que no plano deverá ser salientado 

as ações anuais); que a universidades da AUGM 

apoiarão o financiamento das reuniões acadêmicas 

dos comitês e núcleos e não reuniões apenas de 

caráter administrativo, mas nestas reuniões 

acadêmicas deverão prever momento para avaliação e 

planejamento (como o Comitê de História atua); a 

importância de ações de dupla diplomação/cotutela 

, que já existem no marco das políticas da AUGM; 

importância dos relatórios anuais de cada 

Comitê/Núcleo e o contato com o Delegado Assessor; 

nos programas escalas e mobilidades o critério da  

reciprocidade fundamental (para isso a importância 

do planejamento e contato com os delegados 

assessores); que a mobilidade do pós-graduação 

terá 2 chamadas (importância do plano de 

trabalho). Nestas temáticas a profa. Medianeira 

sugeriu uma planilha/tabela que o Prof. Finger, 

delegado assessora da UFSM encaminhou aos 

coordenadores de sua Universidade, solicitando as 

sugestões de vagas solicitadas e ofertadas pelo 

Comitê entre as universidades parceiras. Assim, 

ficou de enviar o modelo aos representantes do 

Comitê como sugestão para o planejamento. Fernando 

acrescentou a importância disso. Também Fernando 

destacou o evento em comemoração a Reforma 

Universitária, na Conferência Mundial das 

Universidades e que irá nos enviar o novo modelo 

do formulário para avaliação e planejamento. 

Salientou que nos dias 20, 21 e 22 de junho haverá 

a reunião dos Delegados assessores e dos 

Coordenadores de Comitês e Núcleos em Montevidéu. 

Como um exemplo -a última ponto de Professor 

Daniel Campi- o Comité propõe a implementação de 

um curso de verão para 2019. A este respeito, 

representantes de universidades foram para enviar 

sugestões para os coordenadores; e tomou nota da 

sugestão do Professor Alessandro Monteverde 

Sánchez, representante da Universidade de Playa 

Ancha (Chile), que sugeriu que primeiro curso 

poderia ter lugar na cidade de Valparaiso. 
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 Para finalizar, os coordenadores agradeceram a 

presença do Fernando e a realização da UDELAR da 

VIII Reunião, com uma salva de palmas. Foi 

encerrada a reunião. 

 

Anexo 1 – Assinaturas de presença dos professores  

na Reunião de Avaliação e Planejamento do Comitê. 
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Anexo 2 - Imagens  

 

 
Abertura da VIII Reunião do Comitê História, Regiões e 
Fronteiras da AUGM, UDELAR/Montevidéo/Uruguay 

(Profa. Maria Medianeira Padoin, Prof. Daniel Campi e Profa. Ana Frega ) 
 

 
Mesa com o painel de Abertura com os palestrantes: Sonia Tedeschi (UNL), 

 Roberto Schmidt (UBA) e Maria Medianeira Padoin (UFSM) 

 
Assinatura de um convênio específico entre UDELAR e UNL. 
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Reunião de Avaliação e Planejamento 



8 
 

 

 
Jantar de encerramento da VIII Reunião do Comitê HRF/AUGM/2017 

 
 

 
Professores e alunos da Universidade Federal de Santa Maria, Brasil/2017 

participantes da VIII Reunião de Comitê HRF/AUGM. 
 


