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Tendo em vista o isolamento social no contexto da pandemia 

COVID-19, excepcionalmente, não serão realizadas atividades 

presenciais no Processo Seletivo 2022 do Programa de Pós-

Graduação em História (PPGH), da Faculdade de História (FH), 

assegurando-se a manutenção da qualidade dos 

procedimentos de avaliação, bem como o atendimento aos 

aspectos essenciais da Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 
O Processo Seletivo, nível Mestrado e Doutorado, constará de 

quatro fases, conforme segue: 

 

 
1ª FASE: Análise do Projeto de Pesquisa em História, de caráter 

eliminatório e classificatório, com banca formada pelos 

professores da linha de pesquisa de escolha do candidato, 

conforme estabelecido no Edital n. 001/2021, disponível no 

site do Programa, www.pos.historia.ufg.br. 

 
2ª FASE: Exame Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa, de 

caráter eliminatório e classificatório, com banca formada pelos 

professores da linha de pesquisa de escolha do candidato, com 

duração mínima de 15 (quinze) minutos e duração máxima de 

45 (quarenta e cinco) minutos para cada candidato. Esta fase 

será realizada por videoconferência (que exigirá recursos de 

áudio e vídeo e será gravada), através de recurso de informática 

a ser definido e comunicado aos candidatos por e-mail com 

antecedência mínima de 48 horas. Providências quanto à 

qualidade da rede e acesso à internet e computador para o 

exame são responsabilidade do candidato. Problemas 

http://www.pos.historia.ufg.br/
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técnicos, que porventura possam surgir, interrompendo a 

conexão do candidato, serão tolerados por 01 (um) período de 

até 15 (quinze) minutos. Neste caso, a contagem do tempo do 

Exame Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa será suspensa, 

sendo retomada caso o candidato retorne em tempo hábil. 

Será automaticamente eliminado do processo seletivo o 

candidato que não retornar no tempo hábil (dentro de, no 

máximo, 15 minutos) ou que sofrer uma segunda interrupção 

de conexão, sendo a ele atribuída nota 0 (zero) nessa fase. 

 
3ª FASE: Análise e pontuação do currículo, de caráter 

classificatório, com base na Tabela de Pontuação de 

Currículos, disponível no site do Programa: 

http://www.pos.historia.ufg.br/ (ANEXOS IV e V do Edital n. 

001/2021). 

 
4ª FASE: Comprovação de Suficiência em Língua Estrangeira, 

de    caráter    eliminatório,    mediante    declaração    e/ou 

documentos conforme estabelecido no Edital n. 001/2021, 

disponível no site do Programa, www.pos.historia.ufg.br. 

http://www.pos.historia.ufg.br/
http://www.pos.historia.ufg.br/
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Para a realização da inscrição no Processo Seletivo, após 

leitura e observação do Tutorial de Inscrição (ANEXO II 

do Edital n. 001/2021) e preenchimento do formulário 

eletrônico de inscrição (disponível no link: 

https://forms.gle/QAU1rq4djANSmtBi8),  conforme  item  4.3 

do Edital, os documentos abaixo relacionados deverão ser 

enviados online, por meio de campos específicos do formulário 

eletrônico de inscrição, dos quais os documentos citados a 

seguir figurarão como anexos: 

 
a) Cópia digitalizada do Diploma de Graduação, frente e verso, 

(para os candidatos aos níveis de Mestrado e Doutorado) ou 

do documento que comprove a integralização curricular 

(somente para os candidatos ao nível Mestrado) ou, ainda, da 

declaração oficial de concluinte de curso de Graduação emitida 

pela universidade de origem (somente para os candidatos ao 

nível Mestrado); 

b) Cópia digitalizada do Diploma de Mestrado, frente e verso, 

ou da Ata da Defesa da Dissertação ou do documento que 

comprove a integralização curricular ou, ainda, da declaração 

de concluinte do Mestrado, emitida pelo Programa de 

Pós-Graduação de origem (em todos os casos, somente para 

os candidatos ao nível Doutorado); 

c) Cópias digitalizadas dos Históricos Escolares dos cursos de 

Graduação (para os candidatos aos níveis Mestrado e 

Doutorado) e de Mestrado (somente para os candidatos ao 

nível Doutorado); 

d) Cópias digitalizadas da Carteira de Identidade e do CPF 

(CIC) ou, para o caso de estrangeiro, cópia digitalizada do RNE 

(Registro Nacional de Estrangeiro) ou documento equivalente; 
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e) Uma foto recente 3x4; 

f) Termo de Autodeclaração étnico-racial (ANEXO III do Edital 

n. 001/2021), caso se aplique. Os candidatos indígenas que 

forem aprovados neste Processo Seletivo deverão 

obrigatoriamente entregar o registro administrativo de 

nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por 

liderança local, posteriormente, no ato da matrícula no PPGH. 

g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$100,00 (cem reais), cuja Guia de Recolhimento da União 

(GRU) será gerada pela Secretaria do PPGH – em até 48h 

(úteis) após o preenchimento completo do formulário 

eletrônico de inscrição (disponível no link 

https://forms.gle/QAU1rq4djANSmtBi8)  pelo  candidato  –  e 

enviado para o endereço de e-mail do candidato (fornecido no 

formulário eletrônico de inscrição), conforme item 4.4 do Edital 

n. 001/2021. O Candidato não anexará o comprovante da GRU 

ao formulário eletrônico de inscrição, mas deverá enviá-lo ao 

endereço de e-mail da Secretaria do PPGH: 

ppgh.historia@ufg.br       até       o       dia       02/09/2021 

impreterivelmente. No campo “Assunto”, deverá constar: 

“Inscrição PS 2022 Mestrado: Nome e Sobrenome” ou, quando 

for o caso, Inscrição PS 2022 Doutorado: Nome e Sobrenome. 

 
Maiores informações sobre como proceder com o envio da 

documentação online estão disponíveis no Edital 001/2021, no 

sítio do PPGH na Internet. 

mailto:ppgh.historia@ufg.br


SOBRE O PROJETO DE PESQUISA EM 

HISTÓRIA E O CURRÍCULO LATTES 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

O Currículo Lattes (acompanhado dos devidos comprovantes) 

e o Projeto de Pesquisa em História (sem identificação do 

nome do candidato) deverão ser digitalizados em formato PDF 

e enviados por meio de formulário eletrônico, disponível no 

endereço https://forms.gle/AGR9r1MtqSKLXwdi6 

impreterivelmente, até o dia 17 de setembro de 2021, às 23:59 

horas. O formato do Projeto deve estar de acordo com o 

Roteiro para Elaboração de Projeto de Pesquisa (Anexo VI do 

Edital n. 001/2021), disponível na página do Programa na 

Internet. Deverão enviar o Projeto de Pesquisa em História e o 

Currículo Lattes comprovado apenas os candidatos com 

inscrição homologada. 
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Tendo em vista a pandemia da COVID-19 no contexto de 

situação de emergência em saúde, o Programa de Pós-

graduação em História não realizará exames de suficiência em 

língua estrangeira, apenas aceitará comprovantes de 

suficiência apresentados pelos candidatos. As comprovações 

aceitas pelo Processo Seletivo 2022 constam do Edital n. 

001/2021, disponível no sítio do Programa na internet: 

www.pos.historia.ufg.br. As línguas estrangeiras admitidas são: 

Inglês, Francês, Espanhol e Italiano. 

A Comprovação de Suficiência em Língua Estrangeira deverá 

ser digitalizada em formato PDF e enviada por meio de 

formulário eletrônico disponível no link 

https://forms.gle/6Auj1wDmsf8UbJTQ6     impreterivelmente, 

até o dia 22 de novembro de 2021, às 23:59 horas. Para 

especificações, consultar o item 10 do Edital. 

http://www.pos.historia.ufg.br/
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Informações podem ser obtidas exclusivamente online, por 

meio do e-mail da Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em História: ppgh.historia@ufg.br. O Edital n. 001/2021, com 

todas as informações sobre o Processo Seletivo, encontra-se 

disponível no sítio  do Programa  na  internet: 

www.pos.historia.ufg.br. As inscrições no Processo Seletivo 

deverão ser realizadas somente Online (não presencial), 

conforme consta no Edital. 

mailto:ppgh.historia@ufg.br
http://www.pos.historia.ufg.br/
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Atividade Data 

Publicação do Edital n. 001/2021 02/08/2021 

Prazo para impugnação do edital de 02/08/2021 a 03/08/2021 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 06/08/2020 

Período de inscrições ao Processo Seletivo (via 

formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/QAU1rq4djANSmtBi8) 

 
02/08/2021 a 27/08/2021 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição 02/08/2021 a 09/08/2021 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 12/08/2021 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos 
pedidos de isenção de taxa 

 
de 13/08/2021 a 16/08/2021 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 18/08/2021 

Data limite para envio da cópia do comprovante de 
pagamento da inscrição via e-mail (pos.historia@ufg.br) 

 
02/09/2021 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 06/09/2021 

Prazo final para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições 

 
08/09/2021 

Resultado final da homologação das inscrições 10/09/2021 

Publicação dos componentes das Bancas Examinadoras 13/09/2021 

Prazo final para interposição de recurso contra as Bancas 
Examinadoras 

 
15/09/2021 

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 17/09/2021 

Prazo final para envio de Projetos de Pesquisa e Currículos com 
comprovantes (via formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/AGR9r1MtqSKLXwdi6). 

 
17/09/2021 

Resultado preliminar da Análise de Projetos de Pesquisa 
em História 

 
08/10/2021 

Prazo final para interposição de recursos ao resultado 

preliminar da Análise de Projetos de Pesquisa em História 

 
13/10/2021 

Resultado final da Análise de Projetos de Pesquisa em 
História 

 
18/10/2021 

Divulgação do Cronograma de Exame Oral de Arguição do 
Projeto de Pesquisa 

 
18/10/2021 

 

Exame Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa 
21/10/2021 a 12/11/2021 

(por videoconferência) 

Data limite para envio de Comprovantes de Suficiência em 
Língua Estrangeira (via formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/6Auj1wDmsf8UbJTQ6). 

 
22/11/2021 

Resultado Preliminar da Avaliação de Comprovantes de 
Suficiência em Língua Estrangeira 

 
03/12/2021 

Prazo final para interposição de recurso contra o resultado  

preliminar da Avaliação de Comprovantes de Suficiência em 

Língua Estrangeira 

 
07/12/2021 

Resultado final da Avaliação de Comprovantes de Suficiência 

em Língua Estrangeira 

 

08/12/2021 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 08/12/2021 

Prazo final para interposição de recurso contra 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

10/12/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo 17/12/2021 



LINHA DE PESQUISA 9 

9 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRIA, MEMÓRIA E IMAGINÁRIOS SOCIAIS 

A linha de pesquisa História, Memória e Imaginários Sociais 

tem por objetivo refletir sobre a elaboração da história como 

forma de conhecimento e como narrativa. A memória é 

ordenadora da consciência e matéria-prima da história. 

Trata-se de problematizar a relação entre memória e história. 

Esta linha de pesquisa propõe-se a analisar a formação, a 

difusão e a apropriação de repertórios de imagens e discursos, 

em diferentes espaços e tempos históricos. Os suportes dessas 

imagens e discursos encontram-se em diversas linguagens: 

verbal, escrita, gestual, iconográfica e simbólica, definindo as 

relações étnicas, de gênero e de poder. Memórias e imaginários 

sociais interligam-se na medida em que ambos configuram 

representações influentes na definição das identidades sociais. 

 
Docentes Integrantes do PS 2022 

 
 

DOCENTES INTEGRANTES MESTRADO DOUTORADO 
Adriana Vidotte X  

Alcilene Cavalcante Oliveira X  

Ana Teresa Marques Gonçalves X X 
Armênia Maria de Souza X  

Dulce Oliveira Amarante dos Santos X X 
Jiani Fernando Langaro  X 
Luciane Munhoz de Omena X X 
Maria Elizia Borges X  

Yussef Daibert Salomão de Campos X X 
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PODER, SERTÃO E IDENTIDADES 

Esta linha de pesquisa reúne projetos de investigação que 

articulam dinâmicas socioeconômicas, relações de poder e 

práticas políticas e institucionais, assim como movimentos e 

práticas socioculturais. Inclui ainda o estudo e a crítica dos 

processos de colonização e modernização na América Latina, 

particularmente no Brasil e na região Centro-Oeste. Engloba 

estudos sobre conjuntos discursivos, imagéticos e sonoros nos 

quais se fazem presentes representações de nação-sertão e 

campo-cidade, vinculando a questão regional às relações entre 

espaço e sociedade e constituição de identidades regionais. 

 
Docentes Integrantes do PS 2022 

 

 

DOCENTES INTEGRANTES MESTRADO DOUTORADO 
Cristina de Cássia Pereira Moraes X X 
David Maciel X  

João Alberto da Costa Pinto X X 
Marcos Antônio de Menezes X X 
Rildo Bento de Souza X  
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FRONTEIRAS, INTERCULTURALIDADES E ENSINO DE 

HISTÓRIA 

Esta linha enfatiza a dimensão intercultural da história e sua 

relação com a produção de espaços fronteiriços nos quais se 

articulam elementos culturais, epistêmicos, materiais e 

simbólicos nos quais diferentes sociedades ou indivíduos 

vivem e refletem sobre sua relação com o mundo e com os 

outros. Neste sentido, a interculturalidade considera como as 

diferentes culturas pensam e concebem suas práticas, saberes, 

temporalidades e o outro. Seus campos são: educação 

histórica e ensino de história, história da arte e da imagem, 

etno-história, história ambiental, história da alimentação, 

história da saúde e das doenças e relações de gênero. 

 
Docentes Integrantes do PS 2022 

 

 

DOCENTES INTEGRANTES MESTRADO DOUTORADO 
Cristiano Nicolini X  

Elias Nazareno X X 
Heloísa Selma Fernandes Capel  X 
Jean Tiago Baptista X  

Leandro Mendes Rocha   

Rafael Saddi Teixeira X  

Sônia Maria de Magalhães X  
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IDEIAS, SABERES E ESCRITAS DA (E NA) HISTÓRIA 

Esta linha de pesquisa privilegia os estudos dos problemas 

inerentes aos processos de produção, às formas de 

apresentação e às funções do conhecimento histórico. 

Destacam-se os temas de natureza epistemológica, 

teórico-metodológica    e/ou    historiográfica,    incluindo    os 

debates sobre paradigmas historiográficos, filosofias da 

história, escritas e narrativas históricas, usos do passado, 

historicidade e as dimensões espaço-temporais do 

conhecimento histórico. Além do foco eminentemente teórico, 

a linha de pesquisa incorpora investigações sobre objetos e 

temáticas nos campos da História Intelectual, História dos 

Intelectuais, História do Pensamento, História das Ideias 

(Políticas, Sociais, Científicas, Filosóficas etc.), História 

Conceitual, bem como História das Ciências e dos Saberes. 

 
Docentes Integrantes do PS 2022 

 
 

 

DOCENTES INTEGRANTES MESTRADO DOUTORADO 

Carlo Patti  X 
Cristiano Pereira Alencar Arrais X  

Ivan Lima Gomes X X 
Luiz Sérgio Duarte Silva X X 
Marlon Jeison Salomon X X 
Tiago Santos Almeida X  

Ulisses do Valle X X 
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IMPORTANTE 

a) No ato da inscrição, indique como sugestão de orientadores 

apenas docentes de uma mesma linha de pesquisa e que 

estejam participando do PS 2022 no nível em que você irá 

concorrer (mestrado ou doutorado). 

 
b) Antes de se inscrever, verifique se há identidade entre seu 

projeto de pesquisa, a proposta da linha de pesquisa de sua 

opção e as temáticas de pesquisa dos docentes indicados por 

você como sugestão de orientadores. 
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