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Às 14h do dia 31 de janeiro de 2023, reuniu-se, de maneira remota, através da plataforma 
Google Meet,  a  banca  de  avaliação  para  a  escolha  de  melhor  dissertação  de  mestrado 
defendida entre 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2022 no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHIS-UFRJ), 
composta pela Profa. Dra. Larissa Jacheta Riberti (UFRN), pelo Prof. Dr. Marcello José Gomes 
Loureiro (Escola Naval) e pelo Prof. Dr. Pedro Telles da Silveira (UFRGS). A banca recebeu 5 
(cinco) dissertações pré-selecionadas pelo PPGHIS, aprovadas com louvor pelas bancas de 
defesa, e estabeleceu como critérios basilares de avaliação a originalidade dos trabalhos; a 
relevância para o desenvolvimento científico, cultural e social; a metodologia utilizada; o rigor 
conceitual  e  o  emprego  de  categorias  teóricas;  a  qualidade  da  redação  e  a  estrutura  e 
organização  dos  argumentos.  Após  deliberação,  a  banca  ressaltou  a  qualidade  geral  dos 
trabalhos, sua originalidade temática e a pertinência das discussões realizadas em todas as 
dissertações analisadas.  Considerando  os  critérios  acima destacados,  a  banca  escolheu  o 
trabalho  de  Yasmin  Getirana  Gonçalves  Vicente,  intitulado  “SOZINHA  NÃO  POSSO”:  A 
ASSOCIAÇÃO  PROFISSIONAL  DE  EMPREGADAS  DOMÉSTICAS  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(1961-1973)", para recebimento do prêmio de melhor dissertação do PPGHIS. A banca destaca 
a originalidade e a pertinência do tema, a interdisciplinaridade,  a diversidade de fontes e a 
qualidade na sua análise,  assim como a estruturação do trabalho.  O trabalho oferece uma 
contribuição inovadora para os estudos sobre a história social do trabalho durante a ditadura 
civil-militar  no  Brasil;  o  entendimento  das  lutas  sociais  naquele  contexto,  explicitando  a 
complexidade das dinâmicas envolvendo a organização política das trabalhadoras domésticas; 
e a combinação entre diferentes campos no interior  da prática histórica,  como as histórias 
social, política e jurídica. 

____________________________
Profa. Dr. Larissa Jacheta Riberti (UFRN)
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____________________________
Prof. Dr. Marcello José Gomes Loureiro (Escola Naval)

____________________________
Prof. Dr. Pedro Telles da Silveira (UFRGS)
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