
	
Plenária Final do I Fórum dos Docentes de História dos Institutos Federais 

 
 
 Os docentes participantes do I FORDHIFS, reunidos no Campus Brasília do IFB no 

dia 27 de julho de 2017, às 17h, realizaram um balanço das atividades do Fórum e iniciaram 

uma discussão sobre a continuidade desse espaço de encontro, reflexão e luta. Os docentes 

presentes discutiram e aprovaram os seguintes encaminhamentos: 

 

1. Permanência do exitoso formato de fórum, atrelado ao calendário dos encontros da 

ANPUH. 

 

2. Realização de encontros estaduais e/ou regionais do FORDHIFS em 2018 conjuntamente 

com os encontros estaduais da ANPUH. Docentes do Rio de Janeiro e da Bahia já sinalizaram 

o interesse em organizar tais eventos. 

 

3. Realização do II FORDHIFS no Recife em 2019, conjuntamente com o XXX Simpósio 

Nacional de História da ANPUH. 

 

4. Foi eleita uma comissão coordenadora ampla e representativa, responsável por articular 

nacionalmente as atividades do Fórum e acompanhar a realização dos próximos encontros. 

Os integrantes dessa comissão são os seguintes docentes: Valéria Costa (IF Sertão PE), Leda 

Cristina da Silva (IFPE), Rebeca Vivas (IFBA), Grazyelle Santos (IFBA), Zilfran Varela (IFRN), 

Thyago Ruzemberg (IFAL), Jeanne Oliveira de Melo (IFMA), Aloisio Cunha (IFMA), Thiago 

de Faria (IFB), Igor de Lima (IFMT), Marsilia Gomes (IFMT), Rosana Sorbille (IFSP), 

Adalberto de Araújo (IFSP), Rodrigo Cardoso (IF Sul de Minas), Rodolpho dos Santos (IFMG), 

Cecilia Cunha (IFTM),  Silvana Vargas (CPII), Ana Ribas (CPII), Raimundo Lopes (IFF), 

Vinicius Santos (IFF), Alisson Bertão (IFPR), Thiago Divardim (IFPR), Luciano Azambuja 

(IFSC),  Cristiane Grümm (IFC). 
 
5. A comissão coordenadora planejará a realização de grupos de trabalho para formulação 

de estudos e posicionamentos sobre temas de interesse, tais como Reforma do Ensino Médio, 

BNCC, entre outros.  

 

6. Os docentes presentes discutiram e aprovaram a Carta de Brasília.  

 

Após a aprovação dos pontos elencados, a plenária encerrou o I FORDHIFS.  

 

Campus Brasília (IFB), 27 de julho de 2017. 


