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EDITAL Nº 001/2019 – 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 as disciplinas ofertadas pelo PPGH no primeiro semestre de 2019. 

1. Da inscrição: período, habilitação e encaminhamentos 
 

1.1. PERÍODO: entre 04 e 15 de fevereiro de 2019. 
 

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 na Ficha de Inscrição (ANEXO 1), de acordo com as 

informações do Quadro de Disciplinas e vagas (ANEXO 2). 

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

realizadas, via endereço eletrônico, destinado à Secretaria do Programa 

com o assunto Seleção Aluno Especial 2019/1. O endereço    eletrônico    

para    envio    das    inscrições    é    o    que    segue: 



poshistoriaufg@gmail.com. No dia do encerramento das inscrições, 15 de 

fevereiro, as mesmas deverão ser encaminhadas até às 23:59 horas. Após 

este horário, serão desconsiderados e-mails que tratem de inscrição neste 

processo seletivo.  

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

constatadas no envio da correspondência eletrônica. 

2. Documentos para inscrição 
 

2.1. O candidato deverá encaminhar a seguinte documentação: 
 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I).  

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 

(oitenta reais), cujo boleto é gerado pela Secretaria do PPGH, uma vez que o 

candidato envie mensagem com o assunto GRU Aluno Especial 2019/1, 

informando o nome completo, endereço, o número do CPF, para o seguinte e-

mail: poshistoriaufg@gmail.com. O último prazo para solicitação do boleto é 

dia 15 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas. Após essa data e horário, a 

Secretaria do PPGH não gerará GRU (Guia de Recolhimento da União). O 

boleto será enviado ao e-mail do solicitante.   

c) 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. 

d) 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. 

e) Histórico escolar. 
 

f) CPF. 
 

g) Carteira de identidade. 
 

h) Foto 3x4. 
 

2.2. Toda documentação listada (dos itens “a” a “h”) deve ser escaneada e 

encaminhada para o e-mail: poshistoriaufg@gmail.com, com o assunto 

Seleção Aluno Especial 2019/1. 

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

documentação completa garantem a participação no processo seletivo 
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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 no p r ime iro  semestre 

de 2019, conforme Anexo 2. 

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

 

a) Ordem de chegada das inscrições, conforme o número de vagas disponíveis. 

Por exemplo, se a disciplina oferece cinco vagas, serão consideradas apenas as 

cinco primeiras inscrições enviadas. 

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

serão contabilizadas e a comparação entre os candidatos será estabelecida. 

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

conforme item “2.1.d” 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. As inscrições homologadas serão publicadas no dia 18 de fevereiro de 

2019. 

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

divulgado no dia 22 de fevereiro de 2019 e o resultado final no dia 26 de 

fevereiro de 2019, no mural e na página 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 da UFG, as aulas do primeiro  semestre letivo de 2019 

iniciam-se no dia 14 de março de 2019 (quinta-feira). O candidato selecionado 

deverá frequentar o curso escolhido, a partir desta data, considerando o dia da 

semana e o turno (ANEXO 2). 

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

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

que irá cursar. 



5. Do Cronograma 
 

Período de inscrições 04 a 15 de fevereiro de 
2019 

 

17 horas 

Resultado da Homologação 18 de fevereiro de 2019 
 

 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 22 de fevereiro de 2019 
 

 

Resultado Final do Processo Seletivo 26 de fevereiro de 2019 
  

 

Confirmação de matrícula na disciplina Entre os dias 14 e 20 de 
março de 2019* 

 

Início do semestre letivo (02/2018) 14 de março de 2019 
 

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 14 e 20 de março de 2019, os alunos devem entrar em contato 

com a Secretaria do PPGH apenas para confirmar suas respectivas 

matrículas. O contato poderá ser realizado por e-mail 

(poshistoriaufg@gmail.com) ou pessoalmente, conforme horário de 

funcionamento da Secretaria do Programa. 

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. Os eventuais pedidos de recurso ao Resultado Preliminar do Processo 

Seletivo deverão ser encaminhados por e-mail à Secretaria do PPGH 

(poshistoriaufg@gmail.com), 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. 

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 (poshistoriaufg@gmail.com), entrar em contato 

por telefone: (62) 35211013 ou visitar a página do PPGH: 

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



Goiânia, 04 de fevereiro de 2019 
 

 

 
Fabiana de Souza Fredrigo 

 
Coordenadora do PPGH/UFG 
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ANEXO 1 – Ficha de Inscrição ao Processo Seletivo 001/2019 – Aluno especial 
 

1. Informe nome da disciplina e do professor1, de acordo com sua prioridade 

 
1ª. Opção:    

 

2ª. Opção:    
 

2. Informações pessoais 

 
Nome completo: Sexo: F ( ); M ( ). 

Endereço completo:     

 
 

 

E-mail:    
 

Filiação (nome do pai e mãe):    
 
 

 

 

Data e local de nascimento:    
 

CPF:    
 

RG: Data de emissão e órgão: UF:   
 

Título de Eleitor: Zona eleitoral: Seção:    
 

3. Formação 

 
Curso de Graduação:    

 

Instituição: Data de início e término:    
 
 

 
Goiânia, de de . 

 
 

 
Assinatura do candidato (pode ser digital): _ 

 
 

 
 

1 Conforme item 1.3 do Edital, é facultado ao candidato escolher até duas disciplinas. 
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ANEXO 2 – Quadro de disciplinas e vagas 
 
 

Professores Título das disciplinas Dia/Hora Linha Vagas 

Cristiano Arrais 
Tópicos especiais da operação 

historiográfica 

2ª feira – 14h 

às 18h 
4 

 

3 

Ana Carolina 
Sensibilidades, Poderes e 

sexualidades 

3ª feira – 8h às 

12h 
3 

 

5 

Jiani  Notas sobre o Materialismo Cultural 
4ª feira – 14 às 

18h 
1 

 

2 

Ana Lúcia  
Reflexões sobre o trauma: arte e 

historiografia da arte 

4ª feira – 14h 

às 18h 
4 

 

3 

Ségio Duarte 
Teoria da História e Pós-

Estruturalismo 

5ª feira – 14h 

às 18h 
2 

 

15 

Marlon 

Questões de historiografia 

contemporânea: temporalidade, 

multiplicidade temporal, verdade 

5ª feira – 14h 

às 18h 
4 

 

5 

Elias Nazareno 

Interculturalidade crítica, 

metodologias decoloniais e o 

enfoque enactivo 

5ª feira – 14 às 

18h 
3 

 

15 

 

 Legenda: 

 Linhas: 

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 

5.  

 
Ementas 

 
Tópicos especiais da operação historiográfica - a operação historiográfica e o lugar social do historiador; a 
noção de prova e evidência; uso dos conceitos em história e o problema do anacronismo; explicação em 
história: formas de inteligibilidade e modelos causais; representação e narrativa histórica como 
instrumentos cognitivos." 

 
Sensibilidades, Poderes e sexualidades - O presente disciplina terá como ponto central de discussão as 
interfaces das noções de sensibilidades, poderes e sexualidades a partir da abordagem dos estudos de 
gênero. Partindo da discussão da historicidade do conceito de gênero e suas utilizações na pesquisa 
histórica, é possível pensar em novas fontes, abordagens e objetos das narrativas históricas evidenciando 
as referências sexualmente produzidas por meio de jogos de significação e relações de poder, identidades, 
símbolos, parentesco, relações econômicas, políticas, étnicas, religiosas e sexuais, tecendo uma série de 
reconsiderações dos sentidos no passado sob a ótica de gênero, do significado da estruturação do 
processo histórico.  Pretende-se refletir sobre a historiografia contemporânea produzida no campo da 
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História das Mulheres e das Relações de Gênero e abordar as mudanças e permanências históricas nos 
papéis socialmente sexualizados: influências culturais, ideológicas e biológicas nos comportamentos ditos 
femininos e masculinos. 

 
Notas sobre o Materialismo Cultural - Introdução: Materialismo Cultural, Marxismo inglês ou Estudos 
Culturais?; A obra inaugural de Richard Hoggart; A centralidade do pensamento de Raymond Williams: 
refletindo sobre os conceitos de linguagem, cultura e hegemonia; E. P. Thompson e o olhar do historiador: 
entre a experiência humana e a lógica histórica; Novos rumos, novos debates: as concepções de cultura 
popular e de identidade cultural na obra de Stuart Hall e a releitura dos conceitos de cultura e de ideologia 
por Terry Eagleton. 
 
Reflexões sobre o trauma: arte e historiografia da arte - Embora sempre presente, o irrepresentável 
passa a demandar um lugar central no campo das práticas artísticas, principalmente depois da Segunda 
Guerra. Contextualização e interpretação de documentos e vestígios de experiências-limite que emergem 
com o Nazismo, o Fascismo e o ataque nuclear às cidades de Hiroshima e Nagazaki também impuseram 
questões à historiografia e à historiografia da arte em particular. A capacidade de representar declina aos 
sobreviventes ao mesmo tempo que o testemunho se sobressai como fonte, certamente problemática, 
para a historiografia. Assim, esse curso será desenvolvido em torno de dois conceitos centrais da teoria 
freudiana: trauma e luto e seu acolhimento, nos campos da historiografia e da historiografia da arte. 
Privilegiaremos, como objetos de estudo, a arte desenvolvida no Brasil e na América Latina que gravitam 
em torno da problemática do trauma, do luto e de sua elaboração. 
 

Teoria da história e pós-estruturalismo - Trata-se de localizar a relevância do Pós-Estruturalismo para a 
Teoria da História. A tese que sustenta o curso é a de que em torno de uma Filosofia da Fronteira essa 
relevância pode ser encontrada. 

 
Questões de historiografia contemporânea: temporalidade, multiplicidade temporal, verdade - Durante 
este semestre, pretendo discutir alguns textos que tematizam o modo como a temporalidade histórica 
vem sendo pensada e problematizada na historiografia contemporânea. A constatação correntemente 
partilhada de que a história não se assenta mais na concepção unitária e homogênea de temporalidade 
(que emergiu com o conceito moderno de história) conduziu a diferentes diagnósticos: aceleração, 
presentismo, dessincronização, short-termism etc. Otimismos e pessimismos, epistemológicos e políticos, 
encontram-se enlaçados a eles. Não deixa de ser interessante, da mesma forma, observar como o 
problema da verdade epistêmica da história foi recolocada no interior dessa tematização.  
O curso será estruturado na forma de seminário e utilizará bibliografia, também, em língua estrangeira. 
 
Interculturalidade crítica, metodologias decoloniais e o enfoque enactivo - A disciplina terá como 
objetivo fundamental compreender a interculturalidade crítica e a decolonialidade como processos de 
resistência, bem como sendo constitutivos de projetos sociais, políticos, éticos e epistêmicos, entendidos 
como proposições alternativas e complementares às perspectivas epistemológicas ocidentais. Pretende 
também observar e refletir como, em contextos interculturais, torna-se necessário descolonizar as 
metodologias  problematizando sua utilização como reprodutoras do colonialismo epistêmico em relação à 
outros saberes e suas narrativas que foram historicamente subalternizadas. 
 


