ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA-ANPUH
SEÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA
GESTÃO 2008-2010

Boletim Informativo 01 – 27/Agosto/2009

Prezados Colegas Anpuhanos da Seção Regional da Paraíba,
O Boletim da ANPUH-PB tem o objetivo de sistematizar e divulgar as informações
de interesse dos historiadores da Paraíba: eventos, lançamentos de publicações,
chamadas para publicações, concursos, defesas de dissertação, atividades de
grupos de pesquisa, entre outros. Portanto, convidamos aqueles que desejem
veicular este tipo de informação que enviem os dados para reginacg@terra.com.br
[endereço eletrônico da Secretária da ANPUH-PB]. A periodicidade do Boletim
dependerá do fluxo das informações.
Nesta Edição:
Diretoria 2008-2010; Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB; XXV Simpósio
Nacional de História; XIV Encontro Estadual de História; Defesas de
dissertações; Lançamento de publicações.
1. Diretoria 2008-2010 da ANPUH-PB. Diretoria empossada em outubro de 2008
por ocasião do XIII Encontro Estadual de História, em Guarabira-PB.
Diretora:
Vice-Diretora:
Secretária:
1a. Secretária:

Edna Maria Nóbrega Araújo (UEPB)
edna.n@terra.com.br
Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB)
rmrbehar@uol.com.br
Regina Célia Gonçalves (UFPB)
reginacg@terra.com.br
Vilma de Lurdes Barbosa (UFPB)
vilmaufpb@uol.com.br

Tesoureiro:

Paulo Giovani Antonino Nunes (UFPB)
paulogantonino@hotmail.com
1o. Tesoureiro:
Antonio Clarindo Barbosa de Sousa (UFCG)
veclanu@yahoo.com.br
Delegacia de Cajazeiras:
Isamarc Gonçalves Lobo (UFCG)
isamarclobo@ig.com.br
Delegacia de Campina Grande: Josemir Camilo de Melo (UEPB)
jcdemelo@uol.com.br
Delegacia de Guarabira:
Joedna Reis de Meneses (UEPB)
joedna@terra.com.br
Delegacia de João Pessoa:
Suelídia Maria Calaça (UFPB)
sueluc88@hotmail.com

2. Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB.
O sítio eletrônico da Seção Regional ANPUH-PB sofreu uma mudança de
endereço:

http://www.anpupb.org.

Nas

próximas

semanas

ele

também

apresentará uma nova formatação com o objetivo de se tornar mais claro e direto.
3. XXV Simpósio Nacional de História
Apresentamos um breve informe sobre o evento que se realizou entre 12 e 17 de
julho passado, na cidade de Fortaleza-CE.


Os números relativos à sua organização e à participação dos historiadores
foram, mais uma vez, bastante significativos e revelam o vigor da área e da
produção do conhecimento histórico no Brasil. Vejamos:

-

84 simpósios temáticos;

-

8 conferências;

-

27 mini-cursos;

-

10 mesas redondas;

-

5 diálogos contemporâneos;

-

592 posteres;

-

3.070 trabalhos inscritos;

-

2.326 ouvintes e,

-

participação de cerca de 7000 pessoas.



Foi concedido o Prêmio ANPUH-Tese à Solange Pereira da Rocha,
atualmente docente do Departamento de História da UFPB e sócia da
ANPUH-PB. A tese, intitulada Gente Negra na Paraíba Oitocentista:
população, família e parentesco espiritual, foi defendida junto ao
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de
Pernambuco, no ano de 2008, com orientação da Profa. Dra. Rosa Maria
Godoy Silveira (PPGH/UFPE e PPGH/UFPB). A premiação consiste na
publicação do trabalho pela Editora da UNESP. É a primeira vez que o
prêmio é concedido e deverá continuar a sê-lo nos próximos anos.



Encontro Nordestino de História. Por ocasião da realização do próximo
Encontro Estadual de História da ANPUH-CE, em 2010, deverá ser
retomada a edição do Encontro Nordestino de História, com o objetivo de
promover uma maior integração entre os sócios das Seções Regionais do
Nordeste.



Revista Brasileira de História. Diante das conhecidas dificuldades
operacionais para a distribuição das revistas aos sócios da ANPUH e,
também devido à nova realidade introduzida pela internet, a Assembléia
Geral decidiu que a RBH passará, ainda em 2009, a ser disponibilizada
exclusivamente on-line, deixando de ter a edição em papel. O repasse de
percentual das anuidades para a ANPUH NACIONAL passa a ser de 45% e
as regionais ficarão com 55% em decorrência do fim do fundo para a
publicação da Revista Brasileira de História.



“Quem é Quem na História?”. Dentre as propostas da nova diretoria
apresentadas e aprovadas em Assembléia Geral, decidiu-se que, através
das

ANPUHs

regionais,

será

realizado

novo

cadastramento

dos

historiadores atuantes no Brasil com o objetivo de reeditar o “Quem é Quem
na História” que, nos anos 1990, foi organizado sob a coordenação de
Holien Gonçalves Bezerra.


Cursos de Graduação em História. Também foi aprovado que as
ANPUHs regionais deverão fazer um levantamento da situação dos cursos

de história em seus respectivos estados. Essa atividade será centralizada
por Luiz Fernando Cerri (o membro da direção nacional).


Anuidade. A assembléia geral aprovou o aumento da anuidade (depois de
4 anos de congelamento), a partir de agosto/2009, para R$ 90,00 (noventa
reais). Além disso, foi aprovada também a proposta de centralização, pela
nacional, do pagamento. Ou seja, a partir do momento que o novo software
for consolidado, os sócios e os interessados em associar-se o farão
diretamente, através do sítio eletrônico, com a ANPUH-Nacional. Por
enquanto, ou seja, até que o novo sistema comece, de fato, a operar (o que
deve ocorrer no ano de 2010), o procedimento permanece sendo o mesmo,
ou seja, os interessados devem se dirigir aos delegados de suas cidades ou
aos membros da diretoria da Seção Regional.



XXVI Simpósio Nacional de História. O próximo simpósio será realizado
em São Paulo, na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2011.
Tema: “ANPUH 50 Anos: entre o passado e o futuro”.

4. XIV Encontro Estadual de História:
A diretoria da Seção Regional da ANPUH-PB já deu início às reuniões
preparatórias para a realização do XIV Encontro Estadual de História que deverá
ser realizado na UFPB, campus de João Pessoa. O período que está sendo
proposto é de 26 a 29 de julho de 2010. Brevemente será iniciada a divulgação.
4. Defesas de Dissertações:


Programa de Pós-Graduação em História/UFPB:

-

28/agosto/2009 – 14:30h, Sala 500/CCHLA
Mestrando: Hérick Dayann Moraes de Meneses
Título da dissertação: As Contribuições de Maximiano Machado e Irineu
Pinto para a Construção da Cultura Histórica sobre o Período Holandês na
Paraíba (1634-1654).
Orientadora: Regina Célia Gonçalves

-

28/agosto/2009 – 15:00h – Sala 516/CCHLA
Mestranda: Adeilma Carneiro Bastos
Título da dissertação: Paisagem Cinematográfica: o NUDOC e a produção
cultural nas décadas de 1980-1990.
Orientadora: Regina Maria Rodrigues Behar

5. Lançamento de Publicações:


Lançamentos que já ocorreram:
- Em 12/08, no CCHLA/UFPB (João Pessoa), o livro Pesquisa em História:
Temas e Abordagens, organizado por Martinho Guedes dos Santos Neto e
Robson Xavier da Costa e editado pela EDUFPB. A obra, apresentada por
Elio Chaves Flores, contém artigos de vários sócios da ANPUH-PB: José
Luciano de Queiroz Aires, Martinho Guedes dos Santos Neto, Naiara
Ferraz Bandeira Alves, Rossana de Sousa Sorrentino Lianza e Simone
da Silva Costa.

-

Em 24/08, na UFCG (Campina Grande), o livro da sócia Uelba Alexandre
do Nascimento, O Doce Veneno da Noite: Prostituição e Cotidiano em
Campina Grande (1930-1950), editado pela EDUFCG.



Lançamentos programados:

-

No dia 23 de setembro (quarta-feira), às 17h, no Auditório CCHLA/UFPB,
será realizado o lançamento do livro da sócia Solange Pereira da Rocha.
Gente Negra na Paraíba Oitocentista: população, família e parentesco
espiritual. 1. ed. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. 322 p. O lançamento
se dará junto com o da campanha da Bamidelê – Organização de Mulheres
Negras na PB, para promoção da Identidade Negra (seis peças publicitárias
de 30 segundos cada).
************************

