Carta Programa – Chapa Diretoria ANPUH-PB 2014-2016

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 2014/2016, 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:

a) Fortalecimento de debates acerca da formação dos profissionais de História no estado
através do Fórum de Graduação, onde as coordenações dos cursos de História 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. Para tanto, o ideal, conforme previsto no
regimento da entidade, é que este Fórum se realize semestralmente. Contudo, considerando
dificuldades objetivas de experiências acumuladas, o compromisso é da realização anual de
tais encontros;
b) Realização do Encontro Estadual do PIBID de História no ano de 2015, 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;
c) Apoio à consolidação dos Grupos de Trabalho da ANPUH-PB, viabilizando sua interação
com os grupos atuantes junto à ANPUH-Brasil;
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;
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 XVII Encontro Estadual de História da ANPUH-PB, a ser realizado em 2016
no Centro de Humanidades da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira.
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