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

No dia 29 de julho de 2022, às 16h, horário de Brasil, realizou-se a terceira reunião
com os membros da Cátedra Marquês de Pombal. Estiveram presentes os seguintes
pesquisadores: Elaine Maria Santos; Joana Balsa de Pinho; José Carlos de Araujo Silva;
Luiz Eduardo Meneses de Oliveira; Ricardo Ventura; Rodrigo Belfort e o estudante
Thiago de Brito Varjão.

1. No primeiro ponto da pauta, foram apresentados os seguintes Informes:
1.1. Foram feitas as saudações acadêmicas ao Prof. Dr. Luiz Carlos
Villalta, que está se recuperando com sucesso de uma cirurgia a que foi
submetido no mês de maio;
1.2. Informou-se que, em viagem recente a Portugal, no mês de maio, no
âmbito das comemorações à efeméride natalícia do marquês de Pombal,
o Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira fez contatos importantes com os
Presidentes das Câmaras de Pombal e Oeiras e com o vice-presidente da
Fundação Marquês de Pombal, e que buscará firmar novas parcerias;
1.4. Solicitou-se aos pesquisadores da Cátedra que informem, quando
puderem, os projetos de pesquisa com temática pombalina sob sua
orientação ou coordenação;
1.5. As atas serão assinadas digital e individualmente, sendo enviada por
e-mail para cada membro da Cátedra que se fez presente nas reuniões;
1.6. A verba da Cátedra Marquês de Pombal referente a 2021 já está,
finalmente, sendo executada. Tal como foi informado na reunião anterior,
o gerenciamento da verba do Instituto Camões é feito pela FAPESE
(Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe) e os planos de
ação dos dois primeiros anos concentram-se 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.

2. No segundo ponto da pauta, tratamos da publicação de fontes. Como o Edital do
selo E-Pomb@l visa publicar 20 (vinte) e-books em 2023, decidiu-se que a
publicação de fontes atenderá à demanda dos próprios membros da Cátedra, cujas
propostas serão submetidas e aprovadas em reunião. Aproveitando o ensejo, foi
oficializada a adesão do Prof. Dr. Cleber Vinícius do Amaral Felipe, do Instituto de
História da Universidade Federal de Uberlândia, o qual tem contribuído bastante
com o Núcleo de Estudos de Cultura da UFS, seja organizando dossiês para a
REVEC, seja colaborando com a versão brasileira do Dicionário dos Antis. Foi
exibida a planilha de gastos referentes a 2021, que prevê a publicação de três livros
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no valor de R$ 6.906,00 (seis mil novecentos e seis reais) cada. Um ponto que foi
discutido foi o relativo ao remanejamento de rubricas. Como para a revista foi
previsto um gasto de R$ 5.000,00 (cinco mil) anuais e só foram gastos R$ 4.000,00
(quatro mil), R$ 1.000,00 (mil) serão remanejados para a publicação dos livros, os
quais serão impressos, tal como discutimos em nossa primeira reunião, conforme
registro do ponto 5 da ata, em que se falou na possibilidade de algumas edições
impressas para doação para instituições portuguesas e brasileiras. Informou-se que a
contratação do profissional responsável pelo site e pelo suporte ao evento está em
processo de licitação. Os três livros a serem publicados, e lançados durante o II
Simpósio Pombalino Internacional, são os seguintes:

● A Revolução das Luzes: progressos e limites da política reformista pombalina
- livro decorrente do I Simpósio Pombalino Internacional
Luiz Eduardo Oliveira e José Eduardo Franco (orgs.)

● O terramoto de Lisboa (1874), romance histórico de Pinheiro Chagas -
organização de Cléber Vinicius Felipe

● O perfil do marquês de Pombal (1882), de Camilo Castelo Branco -
organização de Jean-Pierre Chauvin

A reedição do livro A legislação pombalina sobre o ensino de línguas: suas
implicações na educação brasileira (1757-1827), de 2010, sobre o qual havíamos
falado em nossa primeira reunião, ficará por conta do Edital interno do PROAP, através
do Programa de Pós-Graduação em Educação.

3. No terceiro ponto da pauta, discutiu-se sobre as Inscrições do Edital do selo
E-Pomb@l. Como só houve três inscritos, decidiu-se prorrogar o prazo final das das
inscrições, que passou a ser 30/09/2022. A notícia já foi veiculada pelo Portal UFS:
https://www.ufs.br/conteudo/69960

4. No quarto ponto da pauta, decidiu-se que o minicurso Jesuítas, educação e
cultura no Brasil colônia: das origens ao marquês de Pombal - a ser ministrado
pelo Prof. Dr. José Eduardo Franco, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, como atividade
regular do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS, seja contabilizado
como uma ação de extensão da Cátedra Marquês de Pombal. Segue cartaz anexo.

5. No quinto e último 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. Como o Prof.
Dr. Pedro Calafate não poderá participar presencialmente do evento, fará a
conferência de encerramento de forma remota. A conferência de abertura,
presencial, ficará a cargo da Profa. Dra. Vera Lúcia Amaral Ferlini, Diretora da

https://www.ufs.br/conteudo/69960
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Cátedra Jaime Cortesão (Camões, I. P. / USP). Outra ausência será a do Prof. Dr.
Jorge Carvalho do Nascimento, motivo pelo qual foi cancelada a atividade
presencial do último dia do evento. Segue anexa a programação final.

6. 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 04 de agosto de 2022

Luiz Eduardo Oliveira
Cátedra Marquês de Pombal


