
XIII Mostra de Pesquisa do APERS
Lista de Trabalhos Selecionados

 Pôsteres

Cíntia Miguel Kaefer – Midiatização, futebol e a incerteza dos processos comunicativos

Cleunice Schio, Leonice Schio e Fernanda K.  Pedrazzi  – Arquivo Alberto Pasqualini:  a fotografia
unindo presente e passado no registro fotográfico do espaço urbano de Ivorá-RS

Diego Apellaniz Borba – A Rainha no Xadrez do poema Scachs D’Amor (1474) como representação
simbólica do poder das damas no amor cortês da cavalaria europeia dos séculos XII e XIII

Estela Winter Galmarino e Marília de Lavra Pinto – A Ilha do Presídio como espaço de memória:
sítio paisagístico e centro de detenção durante a ditadura civil-militar (1964-1985)

Fernanda Kieling Pedrazzi e Luiza L. Inklman  – O arquivista e a subjetividade: reflexos na função
avaliação – fase 1

Liara Echart – O Grande Hotel de Pelotas enquanto espaço de sociabilidade

Luísa Machado Montedo de Oliveira – Controle a ação repressiva: Capitães-do-mato no Rio Grande
de São Pedro (1768-1828)

Maria Dias de Matos – A memória da Liga Pelotense de Futebol e práticas de organização de seu
arquivo

Murilo de Carvalho Góes – Resgate da história de Lavras do Sul/RS, através do projeto “Panorama
Lavrense”

Rosilene Oliveira Silva – José Anélio Saraiva (1912-2015) e suas múltiplas faces

Verônica Vieira Martinelli – Secretaria de Justiça (1975-1991): perspectivas iniciais

 Artigos

Airan Milititsky Aguiar e Israel Tavares Boff – Sobre Canoas: interstícios de uma ferrovia



Andréa  Molina  Barbosa  Viana,  Fabiano  Neis  e  Jorge  Luiz  de  Oliveira  Viana  –  Memorial  da
Associação Comercial: fonte histórica da região sul do Rio Grande do Sul

Amanda  Ciarlo  –  “Já  andava  com  a  cabeça  incomodada  por  seo  captiveiro”:  aspectos  da
criminalidade escrava durante a intensificação do tráfico interno (Pelotas, 1874-1884)

Bárbara Virgínia Groff da Silva e Eduardo Cristiano Hass da Silva - “Prometo, no exercício de minha
profissão, cumprir os preceitos da ética profissional”: as formaturas da Escola Técnica de Comércio
do Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS entre as décadas de 1950 e 1960

Carlos Eduardo Martins Torcato – A história da coca e da cocaína no Rio Grande do Sul

Cosme  Alves  Serralheiro  –  Da  formação  da  Armada  Imperial  à  fundação  das  Companhias  de
Aprendizes Marinheiros por uma criação autóctone

Cristiano Gehrke – A “Revolta dos Muckers” em São Lourenço do Sul/RS

Diego Oliveira de Souza – A tradição da legalidade autoritária no Brasil: breve olhar sobre atas do
Conselho de Segurança Nacional, 1968-1969

Fabian Filatow – Processos crimes como fontes para o estudo histórico dos monges barbudos:  o
crime da reunião clandestina

Gabriela Brum Rosselli e Aristeu Elisandro Machado – Acervo Pessoal Djair Barreto: possibilidades
para alguns aspectos sociais do Carnaval Pelotense (1970-1980)

Gabriele Rodrigues de Moura – “Con el auxilio de los Siete Arcangeles”: o caso da reducción de Los
Angeles de Tayaoba

Janaína Athaydes Contreiras – “Eu sofri uma violência, ou várias violências sexuais”: o uso objetivo
e subjetivo da violência sexual durante a Ditadura de Segurança Nacional Brasileira

Júlio Bittencourt Francisco – História, pesquisa e fontes de memória: imigração sírio-libanesa no
Rio Grande do Sul

Lisiane  Ribas  Cruz  –  O  olhar  de  um  jurista  para  outro  jurista  –  análise  biográfica  do  livro  O
Advogado  Rui  Barbosa –  momentos  culminantes  de  sua  vida  profissional,  escrito  por  Rubem
Nogueira

Maicon Lopes dos  Santos  – “Já  tem dado à  província  alguns  artifices  habeis,  e  perfeitamente
educados” - os menores aprendizes do Arsenal de Guerra (Porto Alegre/RS)

Moacir  Silva  do  Nascimento  –  “Pretos”,  “Mestiços”  e  “Pardos”:  a  ideia  de  “raça”  da  Armada
Brasileira nas primeiras décadas do século XX

Renata dos Santos de Mattos – O 11 de setembro de 1973 no Chile e a perspectiva da Revista Veja



Roberta  da  Silva  Morais  –  As  concepções  de  memória,  história  e  verdade  em  relatos  de
perseguidos da ditadura brasileira

Robertha Knop Gomes Luiz – O pecado mora ao lado: Os excluídos da primeira República em Porto
Alegre.

Rodrigo Garcia Fraga – Os fundos de uma unidade doméstica: a diacronia e a sincronia no Solar
Lopo Gonçalves

Thaís  Fleck  Olegário  –  O  jornal  o  Matogrossense  em  Campo  Grande-MT:  transformações  e
permanências após a criação da coluna da ADEMAT (1949-1963)

William Adão Ferreira Paiva – A construção de um índice remissivo eletrônico como facilitador na
busca pela informação: os processos arquivísticos que foram realizados na documentação de duas
coordenações  de  curso  pertencentes  à  Escola  de  Engenharia  da  Universidade  Federal  de  Rio
Grande 
 


