Carta Programa – Diretoria da ANPUH-PB (2018-2020)
Chapa “Pela Democracia”

Caros colegas associados à ANPUH-PB,

A Seção Estadual da Paraíba da Associação Nacional de História (ANPUH-PB)
conta com uma trajetória de quase quatro décadas, no decorrer das quais se engajou
em uma série de ações, desde as lutas pela redemocratização política do país à
renovação do ensino e da pesquisa em História em nosso estado.
Baseados nessa trajetória e considerando os desafios que se colocam para os
historiadores no momento presente, em que o Brasil vivencia uma conjuntura de
retrocessos conservadores, com afronta ao Estado democrático, perda de direitos e
enfraquecimento das políticas públicas, apresentamos nossa candidatura para a
direção da entidade no biênio 2018/2020, com a chapa “Pela Democracia”.
Objetivamos fazer com que a nossa associação se mantenha na defesa das
questões relativas à atuação profissional e à formação de estudantes de História, em
articulação com outras seções regionais e em âmbito nacional. Igualmente, que possa
contribuir com o enfrentamento daqueles retrocessos, ao lado de outras entidades
profissionais e sindicais, bem como daquelas ligadas aos movimentos sociais no estado.
Para tanto, buscaremos estes seguintes eixos de orientação, inclusive levando
adiante ações que já vêm sendo viabilizadas pela atual diretoria da entidade:

a) Fortalecimento de debates acerca da formação dos profissionais de História, por
intermédio do Fórum de Graduação, posto ao encaminhamento de discussões
acerca da melhoria dos cursos de graduação, articuladas ao ensino da disciplina nos
mais diferentes níveis. Essas discussões exigem efetividade, especialmente em meio
a projetos como o Escola Sem Partido, a mudanças na Educação Básica, a partir da
BNCC e da Reforma do Ensino Médio, e a mudanças nos programas institucionais
de formação docente no âmbito das Universidades Federais;
b) Realização do Encontro Estadual do PIBID de História no ano de 2019,
oportunizando a troca de experiências e a articulação entre professores e estudantes

dos cursos de História do estado, em meio a este programa de incentivo à docência
da Educação Básica;
c) Apoio à consolidação dos Grupos de Trabalho da ANPUH-PB, com vistas a viabilizar
a interação desses grupos com aqueles juntos à ANPUH-Brasil;
d) Aproximação com entidades sindicais de professores do estado e dos municípios,
principalmente naqueles em que existem cursos de graduação, fortalecendo o
debate acerca do ensino de história, das condições de trabalho e da formação
continuada dos docentes da Educação Básica;
e) Atuação na defesa da recuperação e conservação do Patrimônio Histórico e de
acervos documentais na Paraíba, estimulando e defendendo a participação de
profissionais da área de História nos fóruns de discussão e deliberação pertinentes,
nos âmbitos municipal, estadual e federal;
f) Defesa intransigente dos direitos ao acesso à informação, à memória e à história,
tomadas como condições fundamentais para o exercício da cidadania;
g) Estímulo à divulgação junto ao público em geral de discussões relativas à área de
História, fomentando o interesse pelo conhecimento histórico, com inserção em
debates voltados à conjuntura política do país, em defesa do Estado democrático e
laico e da sociedade de direitos;
h) Dinamização do site da associação e elaboração de newsletters;
i) Viabilização de ações voltadas à publicação de trabalhos de jovens historiadores
paraibanos, associada ao fortalecimento da Revista Paraibana de História.
j) Organização do XIX Encontro Estadual de História, a ser realizado em 2020 no
Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina
Grande, em Cajazeiras.

Chapa ANPUH-PB – GESTÃO 2018-2020

Diretora: Josineide da Silva Bezerra (UFPB – Bananeiras)
Vice-Diretor: Israel Soares de Sousa (UFCG – Cajazeiras)
Secretária-Geral: Keliene Christina da Silva (SEDEC/PMJP)
2ª Secretária: Daviana Granjeiro da Silva (SEE/PB)
1º Tesoureira: Ana Maria Veiga (UFPB – João Pessoa)

2º Tesoureiro: Isamarc Gonçalves Lôbo (UFCG – Cajazeiras)
Delegada em Cajazeiras: Viviane Gomes de Ceballos (UFCG)
Delegado em Campina Grande: José Luciano de Queiroz Aires (UFCG)
Delegado em Guarabira: Cristiano Luís Christillino (UEPB - Guarabira)
Delegado em João Pessoa: Damião de Lima (UFPB – João Pessoa)

Revista Paraibana de História:
Lucas Gomes Nóbrega (UFPB – João Pessoa)
Fernando Cauduro Pureza (UFPB – João Pessoa)

Conselho Fiscal:
Maria Helena Pereira Cavalcanti (IFPB – Guarabira)
Priscilla Gontijo Leite (UFPB – João Pessoa)
Sérgio Murilo Ribeiro Chaves (UFPB – Bananeiras)

