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Organização do GEMAM 
 

Sobre o que é o GEMAM: 
O Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM - 

GEMAM/UFSM é um grupo de estudos e pesquisas da UFSM voltado para os 
debates e demais atividades nas áreas de História Antiga. 

 
Tal projeto de trabalho coletivo foi redigido pela coordenadora do grupo e 

registrado pela mesma e pelo estudante membro do grupo Gabriel Freitas Reis em 
17/08/2015 no sistema interno (SIE) de projetos da Universidade Federal de 
Santa Maria - UFSM, recebendo o número 041119 e tendo como categoria principal 
a Pesquisa, mas também visando o Ensino e a Extensão.  

 
Inicialmente, o GEMAM/UFSM era um grupo de estudos de História Antiga e 

Medieval. No entanto, a ideia do grupo foi reformulada e passou por um recorte em 
seu arco temporal de trabalho, concentrando-se nos estudos de Antiguidade. 

 
O projeto do GEMAM tem como coordenadora/orientadora a Profa. Dra. 

Semíramis Corsi Silva, Professora Adjunta do Departamento de História da UFSM.  
 
 
Sobre como é formado o GEMAM: 
O grupo é formado por coordenadora/pesquisadora, pesquisadores, 

estudantes e colaboradores de pós-graduação e graduação. 
A coordenadora é responsável pelas reuniões e pela coordenação geral dos 

projetos, eventos e demais atividades do grupo.  
Os/as pesquisadores/as e colaboradores são parceiros em eventos e 

intercâmbios intelectuais. Pesquisadores e colaboradores são convidados pela 
coordenadora para fazerem parte do grupo, não necessitando de participação nas 
reuniões.  

Por sua vez, estudantes são aprendizes que partilham dos interesses 
temáticos do grupo e a ele se associam para buscar informações e orientações para 
suas monografias e participar dos debates e projetos do grupo. Estudantes são 
alunos e alunas da UFSM interessados no grupo e que o procuram por seus 
próprios interesses e são aceitos no grupo desde que mantenham suas 
responsabilidades (atividades) no mesmo.  

 
Serão mantidos no grupo, sob aprovação da coordenação, alunos/as de 

outras universidades (preferencialmente de pós-graduação) que sejam egressos da 
UFSM e que já iniciaram seu trabalho junto ao grupo na UFSM e que desejem-se 
manter no mesmo após ingressarem na pós-graduação em outra universidade. Tais 
alunos/as podem ser mantidos/as como membros estudantes ou colaboradores de 
pós-graduação, conforme acordado entre aluno/a e coordenadora. Para isso, é 
necessário que o/aluno/a mencione seu interesse e sua forma de colaboração.  

 
Sobre novos membros estudantes no Grupo: 
A entrada de novos/as estudantes da UFSM no grupo se dará somente a 

partir da primeira reunião semestral do grupo.  Possivelmente, em caso de decisão 
dos membros, haverá seleção para entrada no grupo, podendo ser pedido como 
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requisito que o/a aluno/a tenha cursado as cadeiras de História Antiga. Em caso de 
seleção, a mesma será realizada pela coordenadora com a ajuda de pelo menos um 
membro estudante do grupo escolhido pelos demais como seu representante. Os 
critérios de seleção para a entrada de novos membros serão elaborados pelos 
membros do grupo na ocasião da mesma. 

O/A estudante novo/a será efetivado como estudante membro do grupo 
com sua participação nas duas primeiras reuniões e menção ao grupo de sua 
vontade de participar no mesmo. É necessário, portanto, que para a efetivação o/a 
aluno/a interessado/a em participar do grupo participe das duas primeiras 
reuniões semestrais. 
 

Sobre as reuniões do Grupo: 
O GEMAM pretende reunir-se mensalmente para: 
1) Discussões gerais sobre projetos, eventos a serem realizados pelo grupo 

e demais trâmites importantes para andamento do grupo; 
2) Debates de livros, teses/dissertações, textos e/ou filmes e 

documentários.  
 
As reuniões mensais sempre serão coordenadas pela coordenadora do 

grupo e os debates de textos/livros/filmes levantados pelos alunos e pela 
coordenadora, sendo alguns alunos do grupo responsáveis voluntários pelo 
mesmo em cada reunião. 

 
Algumas reuniões de debates poderão ser abertas. Reuniões para 

discussões burocráticas e sobre a organização de eventos serão exclusivas de 
membros do grupo. 

 
As reuniões são organizadas estritamente pela coordenadora do grupo e 

não devem ser chamadas pelos membros do grupo sem o prévio consentimento da 
coordenação. 

 
Sobre as atividades dos membros estudantes: 
As atividades dos membros estudantes dedicadas ao GEMAM devem 

compreender: 
- leitura de referências bibliográficas indicadas pela coordenadora; 
- participação nas reuniões do grupo; 
- participação como voluntário em, pelo menos, 1 debate de texto/livro/filme ao 
longo do ano (é importante ter consciência da necessidade dessa participação para 
bom andamento dos debates); 
- participação em cursos e demais eventos do GEMAM; 
- trabalhos realizados em projetos de pesquisa e extensão coletivos. 

 
A efetivação da participação do/a estudante do grupo no mesmo se dará 

por meio do cumprimento das atividades acima. Estudantes que não cumpram com 
essas atividades serão orientados/as a se retirarem do grupo pela coordenadora a 
qualquer momento do andamento dos trabalhos. 

 
Cada membro estudante do GEMAM é incentivado e orientado para 

desenvolver uma atividade de pesquisa individual que compreenda temas e 
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objetos de pesquisa em linhas teórico-metodológicas e abordagens integradas pelo 
GEMAM, visando apresentações em eventos científicos, publicações científicas e 
produção de monografias de conclusão de curso de graduação, projetos de 
Iniciação Científica, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado. 

O/A estudante membro do grupo que não quiser se dedicar a uma 
atividade de pesquisa individual orientada, apenas participando das reuniões e 
projetos por se interessar pelas discussões, poderá manter-se como tal no grupo, 
desde que colabore em outras atividades, como em projetos de extensão e nos 
eventos. No entanto, preferencialmente, serão admitidos no grupo estudantes 
interessados em desenvolver pesquisas na área de História Antiga, podendo ser 
este um critério para possível seleção de novos membros. 

 
Sobre a saída voluntária ou exclusão de membros estudantes pela 

coordenação: 
A exclusão de estudantes que não cumpram com suas atividades deve ser 

deliberada pela coordenação a qualquer momento do andamento do grupo após, 
incialmente, uma conversa com o estudante e uma tentativa de cumprimento das 
funções caso o estudante assim deseje. 

 
A saída voluntária de um membro do grupo pode acontecer em qualquer 

momento de andamento do mesmo, desde que comunicada pessoalmente para a 
coordenadora com justificativa. Cumpre ressaltar que é importante o 
comprometimento com as atividades em grupo e a atenção quanto ao papel 
desempenhado pelo/a estudante nas funções em eventos e no andamento do 
grupo quanto da possível saída dos mesmos, visando não atrapalhar o andamento 
das atividades em equipe.  

 
Sobre as Linhas de pesquisa do Grupo no âmbito da História Antiga: 
Primeira linha de pesquisa: Identidades, fronteiras, integração e poder. 
Segunda linha de pesquisa: Magia, gênero e religiosidades. 
Terceira linha: Sexualidades, corporalidades e representações. 
 
As reuniões de debates de textos, assim como as Jornadas de Estudos 

organizadas pelo GEMAM, serão orientadas a seguirem debates pertinentes às 
temáticas destas 3 (três) linhas no que tange ao contexto da Antiguidade e os usos 
deste contexto em outros períodos (“usos do passado”).  

 
As linhas de pesquisa foram montadas conforme a trajetória de pesquisas 

da Coordenadora do grupo, mas, também, conforme os interesses debatidos e 
percebidos pela Coordenadora nas reuniões com os então membros do grupo até a 
data de criação das linhas e os debates presentes no II Ciclo de Cinema Série 
Vikings e na II Jornada de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da UFSM, 
realizados em 2015 no CCSH da UFSM. 

 
Sobre os eventos do GEMAM: 
A comissão organizadora dos eventos do grupo será formada 

exclusivamente pelos membros do grupo (coordenadora, estudantes e, 
eventualmente, pesquisadores e colaboradores).  
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No caso de atividades de eventos, durante uma reunião do grupo, serão 
deliberadas, por todos os membros participantes na reunião, funções específicas 
na organização da atividade. 

 
Eventualmente, se o grupo estiver com grande número de membros 

estudantes e a coordenadora perceber que isso pode gerar problemas na 
organização de um evento, assim como se o evento for pequeno não necessitando 
de tantos monitores, será deliberada a participação de apenas alguns estudantes 
como monitores na organização do evento. A escolha de quem irá exercer tal 
função será feita da seguinte forma: primeiramente pela menção de interesse do/a 
estudante na organização do evento, depois por escolha da coordenadora a partir 
de um pequeno texto do/a estudante explicando as formas que poderá contribuir. 
É indicado, nestes casos, que haja um revezamento dos estudantes na organização 
de eventos.  

 
Professores convidados para palestrar ou organizar atividades nos 

eventos serão indicados e convidados formalmente pela coordenadora do grupo 
com a ajuda e sugestões dos demais membros do grupo, mas apenas a 
coordenadora fará convites em nome do grupo. 

 
Sobre os/as assistentes para assuntos burocráticos do GEMAM: 
O grupo terá estudantes voluntários não remunerados como assistente as 

a cumprirem anualmente as seguintes funções: 
 

• Elaborar e escrever, com a coordenadora, os projetos do grupo; 
• Colocar projetos, junto com a coordenadora, no SIE da UFSM; 
• Elaborar e escrever, com a coordenadora, relatórios de projetos para 

cumprimento das normas de andamento e conclusão de projetos da UFSM; 
• Pegar dados de membros do grupo quando necessário; 
• Comprar (com dinheiro do grupo, arrecadado de inscrições de eventos e 

cursos gerais promovidos pelo GEMAM) material de uso coletivo quando 
necessário; 

• Confeccionar certificados de debatedores e participantes das sessões de 
cinema do projeto de extensão e eventuais certificados que não sejam dos 
eventos maiores (onde será tirado um/a responsável específico/a). 

 
A escolha dos/as assistentes será feita mediante menção do estudante de 

seu interesse e deliberação de nomes pela Coordenadora. A deliberação se 
realizará mediante a análise do comprometimento do/a estudante com as 
atividades do grupo. 

O número de assistentes poderá variar conforme as necessidades de 
trabalho do grupo no momento. 

O cumprimento da função será atestado pela Coordenadora mediante 
solicitação do/a estudante. 

O não cumprimento da função acima acarretará no desligamento do/a 
assistente de sua função e substituição por outro/a aluno/a do grupo 
interessado/a.  
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Em caso dos/as assistentes do grupo conseguirem algum tipo de bolsa 
junto a projetos do grupo (pesquisa) sob orientação da coordenadora do grupo, 
será incentivado que deixe esta função para a participação de outro/a colega. 

Caso seja possível a existência de bolsa para a função de assistentes do 
grupo, a mesma será passada para membros em exercício da função, mediante 
seleção entre estes feita pela coordenadora no caso de menos bolsas que o número 
de assistente.  

Cumpre ressaltar, no entanto, que a atividade à priori é voluntária e o 
GEMAM não se responsabiliza pela existência de bolsas.  

 
Sobre possíveis alunos bolsistas do GEMAM: 
Caso os projetos do GEMAM, sob orientação da coordenadora do grupo, 

recebam bolsas de fomento via Editais internos da UFSM, a escolha do bolsista será 
deliberada pela coordenadora do grupo mediante critérios de comprometimento 
do aluno/a no grupo e, possivelmente, por meio de uma seleção especial a ser 
realizada conforme as necessidades particulares do projeto. 

 
Serão indicados para participar de projetos, como bolsista ou voluntário, 

alunos comprometidos e que mostrem desenvolvimento de atividades no GEMAM, 
segundo a análise da coordenadora/orientadora. Portanto, o tempo de atuação do 
estudante no grupo é menos importante do que o adiantamento e qualidade do 
trabalho no caso de Indicação para recebimento de bolsa ou mesmo indicação para 
Iniciação científica voluntária.  

 
Importante: A coordenação do GEMAM não se compromete com a 

existência de bolsas de fomento de qualquer natureza para os membros do grupo.  
 
Sobre as atualizações do site do GEMAM e os/as assistentes para 

assuntos técnicos: 
O site será atualizado pela aluna criadora do mesmo, Luana da Silva de 

Souza, membro do GEMAM, sempre que ela estiver disponível para este trabalho, 
com a colaboração da coordenadora do grupo e de mais alguns estudantes 
membros do grupo voluntários/as aptos/as para desenvolverem este trabalho, 
escolhidos por meio de menção do estudante de seu interesse em reunião e 
deliberação da coordenadora de acordo com análise da aptidão do/a estudante 
para cumprir tão função e comprometimento com o grupo.  

A função será cumprida no prazo de 2 anos ou até uma possível 
desistência do/da estudante da mesma. Caso o/a aluno/a quiser manter-se na 
função depois de transcorridos 2 anos exercendo-a, na falta de novos estudantes 
membros do grupo interessados e habilitados para cumprirem a mesma, o/a 
estudante poderá ser mantido/a. 

A função será atestada pela coordenadora mediante solicitação do/da 
estudante.  

Não será permitido que estes estudantes atualizem o site sem que a 
atualização passe antes pela coordenadora. 

 
Sobre a Equipe Técnica do GEMAM: 
Portanto, o grupo contará com uma equipe técnica voluntária de 

assistentes/as para assuntos burocráticos, estudantes responsáveis pelo site 
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(assistentes para assuntos técnicos) e, caso queira pelo tempo que puder cumprir a 
função, a estudante criadora do site do GEMAM Luana da Silva de Souza. 

Caso o grupo consiga bolsas para tais funções, as bolsas serão passadas 
a/ao estudante mediante seleção da coordenadora dentre os/as que já cumprem a 
função. 

 
 
As informações acima, publicadas no site do GEMAM em 22/10/2015 pela 

estudante membro do grupo e designer deste site Luana da Silva de Souza, foram 
lidas e reconhecidas pelos membros estudantes do grupo de então, presentes em 
reunião, junto à coordenadora, no dia 14/10/2015 na sala 2173, do prédio 74-A, 
CCSH da UFSM.  

As informações passaram por algumas mudanças, sendo acordadas pelo 
grupo em março de 2016. 

 


