
                                                                                                      
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO COM OS MEMBROS DA CÁTEDRA MARQUÊS DE POMBAL 

 
No dia 20 de abril de 2022, às 16h, horário do Brasil, realizou-se a segunda reunião 

com os membros da Cátedra Marquês de Pombal. Estiveram presentes os seguintes 
pesquisadores: Edna Maria Matos Antonio; Joana Balsa de Pinho; Joaquim Tavares da 
Conceição; Luiz Carlos Villalta; Luiz Eduardo Meneses de Oliveira; Pablo Antonio 
Iglesias Magalhães; Thadeu Vinícius Souza Teles e a aluna Vitória Nascimento da Cruz. 

 
1. No primeiro ponto da pauta, foram apresentados os seguintes Informes: 

1.1) A verba da Cátedra Marquês de Pombal referente a 2021 já está 
finalizando a tramitação, mas ainda não foi executada. Tal como foi 
informado na reunião anterior, o gerenciamento da verba do Instituto 
Camões será feito pela FAPESE (Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensão de Sergipe) e os planos de ação dos dois primeiros anos 
concentrar-se-ão em três rubricas: a) construção e manutenção do sítio 
eletrônico e do perfil nas redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook, 
Youtube) para hospedar a cátedra e divulgar suas ações; b) manutenção, 
editoração, revisão e traduções da REVEC (Revista de Estudos de 
Cultura) (https://seer.ufs.br/index.php/revec), periódico eletrônico do 
Núcleo de Estudos de Cultura da UFS; c) apoio a publicações. 

1.2) Entre os dias 16 e 18 de maio, ocorrerá na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) o II Congresso da ABES (Associação Brasileira de Estudos do 
Século XVIII), evento que tem o apoio da Cátedra Marquês de Pombal: 
https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/eventos/item/6767-
2-congresso-abes-xviii   

 
2. No segundo ponto da pauta, foram aprovados por unanimidade os convites e a 

adesão de dois importantes pesquisadores à nossa Cátedra: Luiz Carlos Villalta 
(Cátedra Unesco / UFMG Territorialidades e Humanidades: a globalização das 
Luzes) e Jean Pierre Chauvin (ECA / USP). Agora a relação de membros da Cátedra 
é a seguinte: 

  
Pesquisadores da UFS 

� Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (Departamento de Letras Estrangeiras) 
� Antônio Carlos dos Santos (Departamento de Filosofia) 
� Antonio Ponciano Bezerra (Departamento de Letras Vernáculas) - aposentado 
� Edmilson Menezes Santos (Departamento de Filosofia) 
� Edna Maria Matos Antonio (Departamento de História) 
� Elaine Maria Santos (Departamento de Letras Estrangeiras) 
� Joaquim Tavares da Conceição (Colégio de Aplicação) 
� Jorge Carvalho do Nascimento (Departamento de História) - aposentado 
� Luiz Eduardo Meneses de Oliveira (Departamento de Letras Estrangeiras) 
� Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro (Departamento de Filosofia) 
� Rodrigo Belfort Gomes (Colégio de Aplicação) 
� Sandro Marcío Drumond Alves Marengo (Departamento de Letras Vernáculas) 
� Thadeu Vinícius Souza Teles (Departamento de Secretariado Executivo) 

Pesquisadores externos à UFS 
� Christine Vogel (Universidade de Vechta, Alemanha) 
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� Cristiana Lucas Silva (Universidade de Lisboa) 
� Mar Garcia (Universidade de Alicante, Espanha) 
� Jean Pierre Chauvin (ECA / USP) 
� Joana Balsa de Pinho (Universidade de Lisboa) 
� José Carlos de Araújo Silva (Universidade do Estado da Bahia) 
� José Eduardo Franco (Cátedra de Estudos Globais / Universidade Aberta) 
� Luiz Carlos Villalta (Cátedra Unesco / UFMG Territorialidades e Humanidades: a 
globalização das Luzes) 
� Pablo Antonio Iglesias Magalhães (Universidade Federal do Oeste da Bahia) 
� Paula Carreira (Universidade de Lisboa) 
� Ricardo Ventura (Universidade de Lisboa) 
� Susana Alves-Jesus (Universidade de Lisboa) 
� Vera Maria dos Santos (Universidade Tiradentes) 

 
3. No terceiro ponto da pauta, discutiu-se sobre alguns ajustes com relação ao II 

Simpósio Pombalino Internacional, a ser realizado entre os dias 26 e 30 de setembro 
do corrente ano, e cujo tema será: POMBAL E OS PROJETOS DE BRASIL: 
reflexões em torno do bicentenário da Independência. Decidiu-se que o evento será 
híbrido e que as únicas atividades presenciais seriam a conferência de abertura, a ser 
proferida por Luís Faro Ramos, Embaixador de Portugal no Brasil, e um minicurso, 
a ser ministrado à tarde, das 14 às 17h, entre os dias 26 e 29 de setembro pelo Prof. 
Dr. Pedro Calafate. As demais atividades, mesas-redondas que serão realizadas no 
turno da manhã, das 9 às 12h, ocorrerão entre os dias 27 e 30 de setembro. Conforme 
a reunião anterior, as mesas-redondas do evento abra geriam os seguintes temas: 
ensino; historiografia linguística e literária; políticas linguísticas; projetos de Brasil; 
historiografia literária; Ilustração luso-brasileira. 
 

4. No quarto e último ponto de pauta, foi apreciado e discutido o Edital n. 01/2022, 
referente ao selo E-Pomb@al. Decidiu-se que o Edital, direcionado para o púbico 
externo, seria dirigido somente para inéditos, deixando para os membros da Cátedra 
a iniciativa de publicação de clássicos e/ou fontes pombalinas. Na próxima reunião, 
este tópico será tratado com mais vagar.  O resultado da discussão foi o Edital que 
segue anexo e já está sendo divulgado através de vários meios.  

 
5. No item O que ocorrer, não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião. Esta ata, redigida pelo Coordenador da Cátedra, se aprovada na próxima 
reunião, será assinada pelos presentes. Na ocasião, será também assinada a ata da 
primeira reunião.  

 
 
 
Em 29 de abril de 2022 
 
 
 
Luiz Eduardo Oliveira 
Cátedra Marques de Pombal 


