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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA DA ANPUH-PB (2016-2018) 

 

Srs. Membros da comissão eleitoral, 

Solicitamos a inscrição da chapa “Em defesa da História” para a eleição da 

diretoria da ANPUH-PB, biênio 2016 -2018, a ser eleita entre os dias 1º a 20 de 

julho de 2016, através da página eletrônica da ANPUH-Brasil e posse durante o 

XVII Encontro Estadual de História, nas dependências do Centro de 

Humanidades da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na cidade de 

Guarabira-PB. 

A chapa tem os seguintes membros, expostos de acordo com os cargos que 

irão ocupar, títulos acadêmicos, instituições a que estão vinculados e com as 

referidas assinaturas: 

Diretora – Profa. Dra. Viviane Gomes de Ceballos (UFCG - Cajazeiras)  

__________________________________________ 

Vice-Diretor – Profa. Dra. Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB – João Pessoa) 

__________________________________________ 

1ª Secretária – Profa. Dra. Priscilla Gontijo Leite (UFPB – João Pessoa)  

           __________________________________________ 

2ª Secretária – Profa. Dra. Ana Rita Uhle (UFCG - Cajazeiras) 

__________________________________________ 

1º Tesoureiro – Prof. Dr. Martinho Guedes dos Santos Neto (UEPB - Guarabira)  

__________________________________________ 

2ª Tesoureira – Profa. Dra. Cláudia Cristina do Lago Borges (UFPB – João Pessoa) 

__________________________________________ 
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Delegada em Cajazeiras – Profa. Dra. Rosemere Olímpio de Santana (UFCG – 

Cajazeiras) 

__________________________________________ 

Delegada em Campina Grande – Profa. Dra. Maria do Socorro Cipriano (UEPB 

– Campina Grande) 

__________________________________________ 

Delegado em Guarabira – Prof. Dr. Cristiano Luís Christillino (UEPB – 

Guarabira) 

__________________________________________ 

Delegada em João Pessoa – Profa. Ma. Daviana Granjeiro da Silva (SEE-PB) 

__________________________________________ 

Editores da Revista Paraibana de História – 

Prof. Dr. Ângelo Emílio da Silva Pessoa (UFPB – João Pessoa)  

__________________________________________ 

Profa. Ma. Keliene Christina da Silva (SEDEC-JP)  

__________________________________________ 

Conselho Fiscal – 

Profa. Dra. Monique Guimarães Cittadino (UFPB – João Pessoa) 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva (UEPB – Guarabira) 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Luciano Mendonça de Lima (UFCG – Campina Grande) 

__________________________________________ 
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ELEIÇÃO DIRETORIA ANPUH-PB 2016-2018 

 

CARTA PROGRAMA DA CHAPA  

“EM DEFESA DA HISTÓRIA” 

 

Paraíba, 25 de junho de 2016. 

 

Caros colegas associados à ANPUH-PB. 

A Seção Estadual da Paraíba da Associação Nacional de História (ANPUH-PB) 

reúne uma trajetória de quase quatro décadas, período no qual se engajou em uma 

série de ações, desde as lutas pela redemocratização 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, apresentamos nossa candidatura para o biênio 

2016/2018, com o objetivo de fazer com que nossa associação possa manter-se na 

defesa das questões relativas à ação profissional e à formação de estudantes de 

História no estado da Paraíba, em articulação com outras seções regionais e em 

âmbito nacional. Para tanto, priorizamos os seguintes eixos de orientação em 

consonância com as propostas apresentadas pela diretoria anterior:  

a) Fortalecimento de debates acerca da formação dos profissionais de História 

no estado através do Fórum de Graduação, que passaria a ser Fórum de 

Ensino de História, onde as coordenações dos cursos de História, professores 

das redes estadual e municipal de ensino, pesquisadores e demais 

interessados poderão trocar experiências e discutir seus impasses na busca de 

soluções articuladas e comuns. Trata-se de um espaço essencial para 

encaminhar discussões acerca da melhoria dos cursos de graduação em 

História no Estado da Paraíba e da sua articulação com o Ensino da disciplina 

nos diversos graus. Em uma conjuntura política como a atual, com propostas 

como a chamada “Escola Sem Partido”, por exemplo, a importância de fóruns 
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como este é recrudescida. Para tanto, o ideal, conforme previsto no regimento 

da entidade, é que este Fórum se realize semestralmente e, considerando as 

circunstâncias políticas que o país atravessa com ameaças às conquistas de 

liberdade de pensamento e expressão no âmbito de nossa profissão, assim 

como as investidas que apontam para o caráter privatista da educação, além 

da própria ameaça aos direitos trabalhistas, uma vez que compomos o setor 

de trabalhadores da educação, buscaremos realizar esse compromisso como 

uma das tarefas prioritárias de nossa gestão; 

b) Realização do II Encontro Estadual do PIBID em História no ano de 2017, a 

fim de permitir a troca de experiências e articulação entre professores e 

estudantes dos cursos de História do estado da Paraíba em meio a este 

programa de incentivo à docência da Educação Básica. O encontro também 

consistirá em espaço de debates sobre a importância do programa e sua 

abrangência no estado e considerando as questões que estejam na ordem do 

dia referentes às políticas educacionais que atingem o Ensino Básico; 

c) Apoio à consolidação dos Grupos de Trabalho da ANPUH-PB, viabilizando 

sua interação com os grupos atuantes junto à ANPUH-Brasil, com o propósito 

de dinamizar a produção acadêmica regional e a sua interlocução qualificada 

no circuito da produção nacional; 

d) Aproximação com entidades sindicais de professores do estado e dos 

municípios, principalmente onde se situam os cursos de graduação no estado, 

com o objetivo de debater situações relacionadas ao ensino e às condições de 

trabalho e formação continuada dos docentes da Educação Básica; 

e) Tomar medidas para aproximar a ANPUH-PB na defesa da recuperação e 

conservação do Patrimônio Histórico e de acervos documentais no estado da 

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, como condições fundamentais para o exercício da cidadania; 

g) Estímulo à divulgação ao público em geral das discussões em curso na área de 

História, para que se possa fomentar o crescimento do interesse pelo 

conhecimento histórico em espaços do Ensino formal e informal, bem como 

através de meios de comunicação e publicações; 

h) Dinamização do site da associação e elaboração de newsletters; 
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i) Participação efetiva nos diversos fóruns da ANPUH-Brasil na condição de 

representantes das demandas dos associados da seção paraibana; 

j) Consolidação e ampliação das iniciativas da Seção Estadual de publicação de 

trabalhos de jovens historiadores paraibanos; 

k) Organização do XVIII Encontro Estadual de História da ANPUH-PB, que 

tende a ser realizado em 2018 no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. 

 

Chapa “Em defesa da História” – ANPUH-PB – Gestão 2016-2018 

Diretoria: 

Presidente: Viviane Gomes de Ceballos (UFCG – Cajazeiras) 

Vice-Presidente: Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB – João Pessoa) 

Secretária: Priscilla Gontijo Leite (UFPB – João Pessoa) 

2ª Secretária: Ana Rita Uhle (UFCG – Cajazeiras) 

Tesoureiro: Martinho Guedes dos Santos Neto (UEPB – Guarabira) 

2ª Tesoureira: Cláudia Cristina do Lago Borges (UFPB – João Pessoa) 

Delegada – Cajazeiras: Rosemere Olímpio de Santana (UFCG – Cajazeiras) 

Delegada – Campina Grande: Maria do Socorro Cipriano (UEPB – Campina 

Grande) 

Delegado – Guarabira: Cristiano Luís Christillino (UEPB – Guarabira) 

Delegada – João Pessoa: Daviana Granjeiro da Silva (SEE – PB) 

 

Editores da Revista Paraibana de História: 

Ângelo Emílio da Silva Pessoa (UFPB – João Pessoa) 

Keliene Christina da Silva (SEDEC–JP) 

 

Conselho Fiscal: 

Monique Guimarães Cittadino (UFPB – João Pessoa) 

Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva (UEPB – Guarabira) 

Luciano Mendonça de Lima (UFCG – Campina Grande) 


