
 

  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

             FACULDADE DE HISTÓRIA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA “STRICTO SENSU”  

EDITAL Nº 002/2022 – CPPGH/FH/UFG  

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

HISTÓRIA – ALUNOS ESPECIAIS  

  

  

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em História (CPPGH) da 

Faculdade de História (FH) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de 

suas atribuições regulamentares, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, o Edital para a seleção de candidatos a alunos especiais, a 

frequentarem disciplinas ofertadas pelo PPGH no segundo semestre letivo de 

2022 (cujas aulas se iniciarão a partir de 18 de agosto de 2022).  

1. Da inscrição: período, habilitação e encaminhamentos  
  

1.1. PERÍODO: entre 15/07/2022 e 27/07/2022 (até às 13:00 horas).  
  

1.2. Poderão concorrer alunos portadores de diplomas de graduação em cursos 

reconhecidos pelo MEC. Alunos especiais são aqueles que não constam no 

sistema da UFG, portanto, não fazem parte de nenhuma outra Pós-Graduação 

desta IES. Poderão ser admitidos alunos de áreas afins, conforme decisão da 

Coordenação, referendada pela CPGH/UFG.  

1.3. Os candidatos poderão se inscrever em até duas disciplinas, preenchendo, 

corretamente, as opções no Formulário Online de Inscrição, de acordo com as 

informações do Quadro de Disciplinas e vagas (ANEXO 1). No entanto, somente 

será permitido, ao final do processo, a matrícula em apenas uma das disciplinas. 

A matrícula será realizada na disciplina de primeira opção, caso o candidato seja 

aprovado nas duas opções a que se inscreveu.  

 



 

1.4. As inscrições ao Processo Seletivo para aluno especial deverão ser 

realizadas, via Formulário Online de Inscrição (exclusivamente), destinado à 

Secretaria do Programa. No dia do encerramento das inscrições, 27/07/2022, o 

formulário só poderá ser preenchido até às 13:00 horas. Após este horário, o 

formulário de inscrição será desativado e não será mais possível realizar 

inscrição.  Após o preenchimento do Formulário Online de Inscrição, o 

PPGH irá enviar a GRU para pagamento da taxa de inscrição no e-mail 

fornecido em até um dia útil. Caso o candidato não receba a GRU no seu e-

mail no prazo, deverá entrar em contato com a secretaria via e-mail 

(ppgh.historia@ufg.br). 

1.5. A Coordenação do PPGH não se responsabilizará por atrasos ou falhas 

constatadas no envio do Formulário Online de Inscrição.  

1.6. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições presencias. Serão 

aceitas apenas as inscrições realizadas via endereço eletrônico, conforme o item 

1.4 deste edital.  

1.7. O resultado preliminar das inscrições realizadas será divulgado no dia 

01/08/2022.  

 

2. Documentos para inscrição  
  

2.1. O candidato deverá preencher o Formulário Online de Inscrição presente 

no link: https://forms.gle/tEfWJcCbkbGtkP928 enviando a seguinte 

documentação em formato “.pdf”:  
  

a) Preencher Formulário Online de Inscrição e anexando os documentos 

solicitados nos itens b;c;d;e;f: https://forms.gle/tEfWJcCbkbGtkP928 

b) Diploma de Graduação ou documento que comprove a integralização 

curricular ou, ainda, declaração oficial de concluinte de curso de Graduação 

emitida pela universidade de origem.  

c) Carta de exposição de motivos relacionados ao interesse pela disciplina 

escolhida. O PPGH não disponibiliza modelo desta carta, deixando o 

candidato livre para a redação, desde que obedeça aos limites de 01 folha, 

formato A4, fonte Arial 12, enviado em formato .PDF  

d) Histórico escolar de Graduação e/ou Pós-Graduação (é necessário que a 

documentação do histórico seja enviada em um mesmo arquivo no formato 

.pdf)  



 

e) CPF.  

  

f) Carteira de identidade. 

 

g) Após o preenchimento do Formulário Online de Inscrição, o PPGH irá enviar 

a GRU para pagamento da taxa de inscrição no e-mail fornecido no 

formulário em até um dia útil.  Após o pagamento, o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), deverá 

ser enviado pelo candidato para o e-mail da secretaria do PPGH 

(ppgh.historia@ufg.br). O campo “assunto” deverá ser preenchido com o 

seguinte título: “GRU Aluno Especial_B 2022”. O último prazo para o envio 

do comprovante de pagamento do boleto será dia 01/08/2022 às 13h00. A 

secretaria não gerará boletos para pagamento de inscrições feitas após a 

data final das inscrições que será no dia 27/07/2022.    

    

  

2.2. Toda documentação listada (dos itens “b” a “f”) deve ser digitalizada em 

formato PDF e anexada ao formulário de inscrições. Documentos que estejam 

ilegíveis podem acarretar a não homologação da inscrição do(a) candidato(a).  

2.3. O formulário de inscrição devidamente preenchido, o envio de 

documentação completa e envio do e-mail com o comprovante de pagamento da 

GRU garantem a participação no processo seletivo regulamentado por este 

Edital. Inscrições com inadequações, relacionadas ao preenchimento do 

formulário ou ao envio da documentação, serão indeferidas.  

3. Do Processo Seletivo  
  

3.1. Será realizado pela Coordenação do PPGH, contando ainda com a avaliação 

dos docentes que ofertarão as disciplinas constantes do Anexo 1, no segundo 

semestre letivo de 2022, as quais se iniciarão suas aulas a partir de 

18/08/2022. 

3.2. Para a avaliação, serão utilizados os seguintes critérios:  

  

a)  Análise do Histórico Escolar de Graduação. As melhores notas/conceitos 

serão contabilizadas e a comparação entre os candidatos será estabelecida.  



 

b)  Análise da carta de exposição de motivos, encaminhada para inscrição, 

conforme item “2.1.c” deste Edital. Avaliar-se-á a relação do candidato com a 

disciplina, conforme os argumentos apresentados na referida carta. 

  

4. Do Resultado e deveres do selecionado  
  

4.1. O resultado final das inscrições homologadas será publicado no dia 

05/08/2022.  

4.2. O resultado preliminar do processo seletivo para aluno especial será 

divulgado no dia 10/08/2022 e o resultado final no dia 16/08/2022, no sítio 

eletrônico do PPGH (https://pos.historia.ufg.br/).  

4.3. Não haverá lista de espera de candidatos selecionados.  
  

4.4. O candidato selecionado deverá frequentar as aulas e entregar o trabalho 

de final de curso, conforme deliberação do docente responsável pela disciplina 

para ter o conceito devidamente lançado no sistema, ao final do semestre.  

4.5. Conforme calendário do PPGH, as aulas do primeiro semestre letivo de 2022 

iniciam-se no dia 18/08/2022 (quinta-feira) e terminam, no máximo, em 

23/12/2022. O candidato selecionado deverá frequentar o curso escolhido a 

partir desta data, considerando o dia da semana e o turno (ANEXO 1). 

4.6. Tendo em vista a determinação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, as aulas 

serão presenciais neste semestre letivo. As disciplinas ofertadas serão 

ministradas no prédio da Faculdade de História, no Campus Samambaia. 

Havendo nova orientação para retornar ao formato remoto, providências quanto 

à qualidade da rede e acesso à internet e computador para tais aulas serão de 

inteira responsabilidade do aluno especial.  

4.7. O candidato selecionado deve acompanhar as notícias no site do PPGH 

(https://pos.historia.ufg.br/) para se certificar de possíveis mudanças referentes 

à disciplina que irá cursar.  

5. Do Cronograma  
  

Período de Inscrições 

15/07/2022 a 27/07/2022 

Até às 13h 

do dia 

27/07/2022. 

Período de Envio do Comprovante de 

Pagamento da GRU  
 15/08/2022 a 01/08/2022 

 Até às 13h 

do dia 

01/08/2022. 



 

Resultado Preliminar da Inscrições  
Homologadas   

 

01/08/2022  
  

Até as 23h.  

Resultado Final das Inscrições 

Homologadas  
 

05/08/2022 
  

Até as 23h.  

Resultado Preliminar do Processo Seletivo   

10/08/2022 
Até as 23h.   

Resultado Final do Processo Seletivo   

16/08/2022 
  

Até as 23h.  

Confirmação de matrícula na disciplina  

16/08/2022 a 18/08/2022  

Até as 13h 

do dia 18/08 

Início das aulas (01/2022) 

 

 

25/04/2022 
  

6. Da Matrícula  
  

6.1. A matrícula estará condicionada ao número de vagas.  
  

6.2. A matrícula para os alunos especiais será automaticamente realizada pela 

Secretaria, após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo. Entre os 

dias 16/08/2022 e 18/08/2022, os alunos devem entrar em contato com a 

Secretaria do PPGH, apenas para confirmar suas respectivas matrículas. O 

contato deverá ser realizado por e-mail (ppgh.historia@ufg.br).  

6.3. Uma vez o candidato selecionado, a matrícula como aluno especial não cria 

qualquer vínculo com os Programas de Pós-Graduação da UFG, cuja entrada 

como aluno regular depende de processo seletivo específico.  

    

7. Disposições Gerais  
  

7.1. Eventuais pedidos de recurso ao Resultado Preliminar das Inscrições 

Homologadas e ao Resultado Preliminar deste Processo Seletivo deverão ser 

encaminhados por e-mail à Secretaria do PPGH (ppgh.historia@ufg.br), 

impreterivelmente, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do 

horário de divulgação do referido Resultado. Os recursos devem ser 

fundamentados, caso contrário, não serão analisados. O PPGH não 

disponibiliza modelo de recurso. 

7.2. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGH, com o 

referendo da CPPGH.  

7.3. Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria do PPGH. Para 

tanto, basta encaminhar e-mail (ppgh.historia@ufg.br), ou visitar a página do 

PPGH: https://pos.historia.ufg.br/.   

  



 

Goiânia, 15 de julho de 2022.  
  

 
  

 
Elias Nazareno 

Coordenador do PPGH/UFG 
  

  

 
Eugênio Rezende de Carvalho  

Diretor da FH/UFG  
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ANEXO 1 – Quadro de disciplinas e vagas 

  

Disciplina  Docente  
Linha de 

Pesquisa  
Horário  

Início das 

Aulas  

Vagas  

Alunos  

Especiais  

1. O giro ético-político na 

historiografia contemporânea 
Breno 

Mendes 
4 

2ª feira – 14h 
às 18h 

 
22/08/2022 

5 

2.    Interculturalidade crítica, 

pluralidades epistêmicas e 

abordagens metodológicas 

Elias 

Nazareno 
3 

3ª feira – 14h 

às 18h 

23/08/2022 

2 

3.    Tópicos Especiais: Operação 

historiográfica 
Cristiano 

Arrais 
4 

3ª feira – 14h 
às 18h 

23/08/2022 

 3 

4.     História do Impresso 
Raquel 

Campos 
4 

4ª feira – 14h 
às 18h 

24/08/2022 
10 

5. A BABILONIA CONFUSA: o sertão 

polissêmico 

Cristina de 

Cássia 
2 

4ª feira – 14h 
às 18h 

24/08/2022 
2 

6. Narrativas audiovisuais e 

Didática da História: a arte de 

colocar a vida em cena como 

questão histórica 

Roberto 

Abdalla 
3 

4ª feira – 14h 
às 18h 

24/08/2022 

5 

7.     Diálogos entre história oral e 

história social: perspectivas e 

debates metodológicos   

Jiani Langaro 1 
5ª feira – 14h 

às 18h 

18/08/2022 

2 

8.    Didática da História 

Rafael Saddi 

e  

Cristiano 

Nicolini 

3 
5ª feira – 14h 

às 18h 

18/08/2022 

5 

9.  Poder e morte: estudos sobre a 

constituição dos espaços de 

recordação na antiguidade 

Luciane 

Munhoz  
1 

 
5ª feira – 14h 

às 18h 
 

 
18/08/2022 

4 

  

 

   Legenda das Linhas de Pesquisa:  
1. História, memória e imaginários sociais  
2. Poder, sertão e identidades  
3. Fronteiras, interculturalidades e ensino de História  
4. Ideias, saberes e escritas da (na) História  
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Ementas  

  

1. O giro ético-político na historiografia contemporânea. Os historiadores e as historiadoras têm 

uma responsabilidade ética? O curso pretende refletir sobre as implicações ético-políticas do 

pensamento histórico contemporâneo, a partir de um exame crítico de teorias que tratam da relação 

entre a história e a vida prática. Para tanto, serão abordados problemas contemporâneos como a relação 

entre o conhecimento histórico e a objetividade, a ética da memória, a identidade e a luta por 

reconhecimento. A metodologia consistirá em aulas expositivas dialogadas e seminários. 

 

2. Interculturalidade crítica, pluralidades epistêmicas e abordagens metodológicas. A 

disciplina terá como objetivo fundamental apresentar abordagens teórico-metodológicas que estão 

relacionadas aos estudos e pesquisas vinculadas à interculturalidade crítica, pluralidades epistêmicas e 

ao trinômio modernidade/colonialidade/decolonialidade. Os três campos entendidos como processos 

históricos de resistência e transformação, constituídos a partir de projetos sociais, políticos, éticos e 

epistêmicos, e percebidos como proposições alternativas e/ou complementares às perspectivas 

epistemológicas ocidentais hegemônicas. Como objetivo complementar serão apresentadas e 

analisadas as possibilidades de construção e apreensão do (s) conhecimento (s) a partir de processos 

metodológicos descolonizadores. 

 

3. Tópicos Especiais: Operação historiográfica. A relação entre historiografia e passado; a noção 

de prova e evidência; uso dos conceitos em história e o problema do anacronismo; explicação em 

história: sentenças narrativas, formas de inteligibilidade e causalidade; representação e narrativa 

histórica como instrumentos cognitivos. O problema ético e os usos do passado. 

 

4. História do Impresso. A revolução de Gutenberg. Difusão do impresso. Literatura de rua. 

Literatura e transmissão de modelos de comportamento. Intermediários. Impresso e revolução. Mundos 

do texto e mundos do leitor. Leitura e construção de sentido. Historiografia do impresso e da leitura. 

 
5. A BABILONIA CONFUSA: o sertão polissêmico. O sertão como locus não apenas do uso de 

diferentes culturas como dos indígenas, dos europeus e africanos e, mas o espaço de misturas biológicas 

e culturais que conduziram releituras de experimentos e ensaios aplicados a formas de fazer e de 

conectar histórias oriundas de diferentes lugares. Leituras de obras da produção historiográfica 

internacional, nacional e regional que discutam a historicidade dos sertões e/ou de categorias similares 

como poder, identidade, mestiçagem. 

 
6. outro 

 

7. DIÁLOGOS ENTRE HISTÓRIA ORAL E HISTÓRIA SOCIAL: PERSPECTIVAS E DEBATES 

METODOLÓGICOS. Introdução à História oral: trajetória da área e conceitos centrais; História oral, 

subjetividade e memórias compartilhadas; História oral, trauma e violência: recomposição de memórias, 

ruptura de silêncios e mitobiografia; Tempo e ficcionalidade em História Oral; Ética e História Oral; 

História Oral e suas questões práticas: produção, transcrição e tratamento de entrevistas orais; A História 

Oral em pesquisas de História Social: formas de abordagem e possibilidades investigativas. 

 

8. Didática da História. A mudança paradigmática da Didática da História na Alemanha Ocidental. 

A constituição do pensamento histórico na vida prática. History Education na Inglaterra e em Portugal. A 

Didática da História no Brasil: história, contribuições e desafios atuais.  
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9. PODER E MORTE: ESTUDOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS ESPAÇOS DE RECORDAÇÃO 

NA ANTIGUIDADE. Esta disciplina tem como objetivo compreender as relações entre poder e morte na 

Antiguidade, por intermédio da cultura material e em diálogo com as narrativas textuais, pretende-se 

investigar a constituição dos espaços de recordação nas cidades mediterrânicas. Sabe-se, pois, que as 

imagens e sua natureza iconográfica permitem a investigação acerca das fronteiras entre a morte, o 

morto e a política. Habitualmente, o morrer, implica, em termos simbólicos, transformar-se em espetáculo 

de poder, à medida que as experiências sociais da morte e suas representações institucionais, como 

magistraturas civis e militares, produzem memórias seletivas que se metamorfoseiam em um passado 

incorporado à memória social. Logo, a construção de memória torna-se um dispositivo de poder cuja 

função é recriar, no presente, imagens do passado. Nesse sentido, o curso – Poder e morte: estudos 

sobre a constituição dos espaços de recordação na Antiguidade – visa à incursão e à compreensão 

acerca dos espaços transitórios (e.g. necrópoles, fórum, vias terrestres e marítimas etc.) e heterotópicos 

do Mediterrâneo Ocidental e Oriental. Desse modo, a atenção dada aos “outros espaços”, para se usar 

as formulações filosóficas de Michel Foucault, permite a reflexão sobre os viajantes, mulheres e homens 

que, alinhados ou não, a grupos aristocráticos, a um só tempo, ressignificaram e subverteram os espaços 

sociais das cidades na Antiguidade. 

 


