
 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS REGIONAL GOIÂNIA 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA E CULTURA 

 

EDITAL No 01/2019 

 

 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em História e Cultura da 

Faculdade de História (FH), da Regional Goiânia com sede na Rod. Goiânia - 

Nova Veneza, Campus Samambaia, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 

torna público que estarão abertas as inscrições para o referido curso. Maiores 

informações poderão ser obtidas pelo e-mail:  historiaeculturaufg@gmail.com e 

endereço eletrônico: https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao. 

O Curso será realizado no período de 17/08/2019 a 15/08/2020 

(cronograma sujeito a alterações) totalizando a carga horária de 360 horas, e será 

ministrado aos sábados, das 08h às 18h. As aulas serão ministradas no Campus 

Colemar Natal e Silva (na Praça Universitária) em local a ser divulgado no 

endereço eletrônico:            https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao. 

 

O Curso de Especialização em História e Cultura destina-se a profissionais 

graduados nas áreas de História e afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, 

tendo como objetivos principais: a) Possibilitar aos discentes o contato com 

discussões relativas à relação história e cultura, uma das mais significativas 

abordagens de reflexão historiográfica atual; (b) Estender aos recém-egressos 

dos cursos de graduação em História e áreas afins o aprofundamento de sua 

formação com vistas à continuidade de seus estudos; (c) Favorecer a reflexão 

sobre o conhecimento desse campo interdisciplinar de estudos, colaborando para 

que egressos de outras áreas (tais como Ciências Sociais, Filosofia, Letras e 

Geografia) possam dialogar com os estudos de História; (d) Capacitar professores 

da rede pública e privada de ensino, favorecendo estudos sobre as novas formas 
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de pensar história e cultura em sala de aula. 

 

2 - DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período 01/06/2019 a 30/06/2019, 

exclusivamente pelo e-mail: historiaeculturaufg@gmail.com. Os formulários a 

serem preenchidos e encaminhados estão anexados a esse edital e 

disponíveis no endereço: https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao. 

2.2. Caso o(a) candidato(a) não receba confirmação por e-mail de sua inscrição 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas) deverá entrar em contato por via 

telefônica ou presencialmente. 

2.3. O(a) candidato(a) deverá encaminhar, conforme item 2.1, os seguintes 

documentos: 

I - Ficha de inscrição devidamente preenchida, com declaração de que o 

candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas (Anexo I); 

II - Fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 

III - fotocópia do visto RNE para estrangeiros(as) residentes no país; 

IV - Fotocópia (frente e verso) do diploma e do histórico escolar do curso de 

graduação em História ou áreas afins, devidamente reconhecidos pelo MEC, ou 

documento que comprove que o(a) candidato(a) concluirá o curso de graduação 

antes da matrícula neste Curso; 

V - fotocópia do último contracheque (se servidor da UFG); 

VI – Os(as) portadores(as) de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no 

exterior deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo 

de acordo ou tratado internacional.  

2.4. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão apresentar a documentação 

original (e complementar) no ato da matrícula, conforme item 5.6.  

2.5. A homologação das inscrições será divulgada no endereço 

https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao, no dia 05/07/2019. 

2.6. A inscrição é gratuita.  
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3. DAS VAGAS 

 

3.1. O número de vagas é 70 (setenta), sujeito a alterações conforme plano de 

trabalho aprovado para esta turma, incluídos os dez por cento (10%) destinadas 

a servidores da UFG. 

 

3.2. Para todos(as) os(as) candidatos(as) os critérios e procedimentos de 

seleção serão os constantes deste Edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. Caso o número de inscritos(as) seja superior ao número de vagas, a seleção 

dos(as) candidatos(as) se dará por ordem de inscrição, valendo como parâmetro 

a data e a hora de recebimento do e-mail no endereço eletrônico 

historiaeculturaufg@gmail.com. Os(as) demais candidatos(as) comporão lista 

de espera para eventual segunda chamada de matrícula. 

 
4.2. Em caso de empate, a classificação ordinal será feita com base na data de 

nascimento dos(as) candidatos(as) empatados, tendo preferência o(a) mais 

idoso(a). 

 

4.3. O resultado preliminar da seleção será divulgado na página 

https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao até o dia 5 de julho de 2019.  

4.4. Eventuais recursos serão recebidos pelo e-mail: 

historiaeculturaufg@gmail.com, entre os dias 5 e 9 de julho de 2019. O resultado 

dos recursos será divulgado em 10 de julho de 2019.  

 
4.5. O resultado final da seleção será homologado pelo Conselho Diretor da 

FH/UFG e fixado no(s) quadro(s) de avisos da secretaria e divulgado por meio 

eletrônico na página https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao até o 

dia 15 de julho de 2019. 

 

4.6. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de 

todos(as) os(as) candidatos(as), com exceção daqueles(as) considerados(as) 

desistentes. 

 
4.7. Considerar-se-á a homologação das inscrições como resultado da 

seleção e como primeira chamada de matrículas. Caso sobrem vagas, no dia 5 
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de agosto de 2019, se procederá à divulgação, na página 

https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao, da segunda chamada para 

matrículas. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. A matrícula, dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em primeira chamada, 

será presencial, entre os dias 29/07/2019 a 02/08/2019, das 07h30min às 

13h30min, na Secretaria da Faculdade de História (Campus Samambaia). 

5.2. Os boletos dessas matrículas serão gerados automaticamente a partir de 

15/07/2019, para todos os(as) candidatos(as) aprovados(as) na seleção e 

encaminhados, via e-mail historiaeculturaufg@gmail.com. O(a) candidato(a) que 

não receber o boleto até o dia 22/07/2019 deverá entrar em contato pelos canais 

de comunicação informando o não recebimento.   

5.3. As matrículas, dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em segunda chamada 

de matrículas, caso ocorra, será presencial, entre os dias 12 e 16/08/2019, das 

07h30min às 13h30min, na Secretaria da Faculdade de História (Campus 

Samambaia). 

5.4. Os boletos dessas matrículas serão gerados automaticamente a partir de 

05/08/2019, para todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) na seleção e 

encaminhados, via e-mail historiaeculturaufg@gmail.com. O(a) candidato(a) que 

não receber o boleto até o dia 08/08/2019 deverá entrar em contato pelos canais 

de comunicação informando o não recebimento.   

5.5. No ato da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os originais dos 

documentos enviados na inscrição (constantes do item 2.3), complementados pelos 

abaixo relacionados: 

I - Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 100,00 

(cem reais), cujo boleto bancário será enviado via e-mail pela 

Coordenação/Secretaria do Curso, com exceção do(s) aluno(s) servidor(es) 

da UFG,  

 II - Cópia do último contracheque, se servidor(a) da UFG. 

III - Comprovante de conclusão de curso de graduação/curso superior, no caso 

de diplomas em processo de expedição.  

https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao
mailto:historiaeculturaufg@gmail.com
mailto:historiaeculturaufg@gmail.com


 
 

5.6. Somente será matriculado no curso o(a) candidato(a) selecionado(a) que 

efetivamente comprove que colou grau em curso superior devidamente 

reconhecido pelo MEC, antes da matrícula. 

5.7. Não haverá trancamento de matrícula ou ressarcimento de valores investidos 

no Curso de Especialização em História e Cultura. 

5.8. O calendário de atividades do curso será divulgado no endereço eletrônico: 

https://historiaeculturaufg.wixsite.com/especializacao  

5.9. Será permitida a matrícula por procuração, destinada especificamente a este 

fim, mediante a entrega do respectivo documento, em uma das seguintes 

modalidades: 

 a) Procuração registrada em cartório competente ou 

        b) Procuração particular, com firma reconhecida. 

 

5.10. No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento 

original de identidade do(a) procurador(a). 

5.11. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou 

extemporânea. 

5.12. O(a) candidato(a) classificado(a) que não concretizar a sua matrícula por 

falta da documentação exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado 

para a matrícula perderá o direito à vaga do respectivo curso. 

 

6. DO INVESTIMENTO 

 

6.1 O valor total do curso é de R$ 3.460,00 (três mil e quatrocentos e sessenta 

reais). Serão fixadas 12 parcelas mensais a serem pagas pelos alunos do curso, 

no valor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais) e taxa de matrícula no valor de R$ 

100,00 (cem reais).  

 

6.2 O não pagamento da parcela mensal em dia acarretará em juros e correções 

do valor a ser pago pelo(a) aluno(a). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação de todas normas contidas 

nos comunicados e documentos constantes deste curso de especialização. 

 

7.2. Acarretará a eliminação do(a) candidato(a) do processo seletivo, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das 

normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o tratamento 

incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida nesta seleção. 

 

7.3. O(a) candidato(a) deverá manter atualizado o seu endereço, na Secretaria do 

curso, enquanto estiver participando do processo de seleção. 

 

7.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da 

FH/UFG da Regional Goiânia. 

 

 

 

Goiânia, 23 de maio de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Jiani Fernando Langaro 

Coordenador do Curso de Especialização em História e Cultura 

 

 

 

 

Prof. Dr. Eugênio Rezende de Carvalho 

Diretor da Faculdade de História 



 
 

ANEXO 1 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS REGIONAL GOIÂNIA 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA E CULTURA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome (legível):        ; Sexo: F ( ) M ( ) 

Nascimento:         /         /  ; Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) outros 

Naturalidade:    ; Nacionalidade:   ; CPF:   ; 

RG:  ; Órgão Emissor:  ; UF:  ;Emissão:          /         /_  ; 

Título de eleitor: _________________________; UF:     ; Zona:         ; Seção:         ; 

Emissão:  _ /  _ /    ; Telefone(s): (       )  ; (         )  ; 

Celular: (         )  ; e-mail:    ; 

ENDEREÇO 

Rua/Avenida:      ; 

Quadra:  ; Lote:   ; Bairro:    ; 

Cidade:   ; Estado:  ; CEP:   ; 

FILIAÇÃO 

Pai:  ; 

Mãe:  ; 

FORMAÇÃO – CURSO SUPERIOR 

Instituição:    ; 

Graduação:     ; 

Título:  ; Início:         /        /  ; Término:        /        /   ; 

DECLARAÇÃO 

Declaro que estou de acordo com as normas de seleção adotadas pelo Curso de 

Especialização em História e Cultua da Faculdade de História da UFG. 

Em, ________________de______________________ de 20 . 

 

 

Assinatura do Candidato 


