
Documentos exigiDos 

Para inscrição online, basta enviar o documento original escanea-
do, em formato PDF. As fotocópias autenticadas devem ser enca-
minhadas apenas no caso de inscrição por Correios.

. Fotocópias autenticadas da Carteira de Identidade e do CPF 
(CIC); para o caso de estrangeiro, fotocópia autenticada do 
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou documento equi-
valente;

. Formulário de inscrição preenchido, disponível na página do 
Programa na Internet;

. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de 
R$ 80,00, cujo boleto é emitido pela Secretaria do Programa;

. Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação (candida-
tos ao mestrado e Doutorado), ou do documento que 
comprove a integralização curricular (somente para can-
didatos ao mestrado), ou declaração oficial de concluinte 
de curso de Graduação emitida pela Universidade de origem 
(somente candidatos ao mestrado);

. Fotocópia autenticada do Diploma de Mestrado, ou da Ata 
da Defesa da Dissertação, ou do documento que comprove 
a integralização curricular, ou da declaração de concluinte 
do Mestrado emitida pelo Programa de Pós-Graduação de 
origem (em todos os casos, somente para candidatos 
ao Doutorado).

. Fotocópias autenticadas dos Históricos Escolares dos cur-
sos de Graduação (para os candidatos ao mestrado 
e Doutorado) e de Mestrado (somente candidatos ao 
Doutorado);

. Declaração ou comprovante de suficiência em língua estran-
geira. Atenção: consultar o Edital 001/2018 para informações 
sobre as situações de dispensa do Exame de Suficiência;

. Termo de autodeclaração étnico-racial, caso se aplique;

. Uma foto 3x4 recente.

sobre o projeto De pesquisa 
e o currículo lattes

O projeto de pesquisa e o Currículo Lattes comprovado 
serão entregues às 13h, no dia e no local de realização da 
Prova Escrita. Exige-se três vias do projeto de pesquisa, 
cujo formato deve estar de acordo com o “Roteiro para 
Elaboração de Projeto de Pesquisa”, disponível na página do 
Programa na Internet, com a indicação expressa, na capa, 
do nome do candidato e da Linha de Pesquisa à qual o pro-
jeto se vincula.  Deverão entregar o projeto de pesquisa e o 
Currículo Lattes comprovado (últimos cinco anos) apenas 

os candidatos com inscrição homologada e aprovados na 
Prova de Língua Estrangeira (1ª Fase).  

informações e eDital

. Informações na Secretaria do programa de pós- 
graduação em História, Faculdade de História – FH, 
Campus Samambaia, Universidade Federal de Goiás – UFG, 
Goiânia–GO (das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira). 
Fone: (62) 3 52 1 – 1 0 1 3 .  
E-mail: processoseletivo.ppgh@gmail.com 

. O Edital 001/2018, com todas as informações sobre o 
Processo Seletivo, encontra-se disponível no sítio do Pro-
grama na internet: www.pos.historia.ufg.br 

. As inscrições no Processo Seletivo deverão ser realizadas 
somente via correio ou online (não presencial), con-
forme consta no Edital 001/2018.    
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Inscrições 01/08 a 24/08/2018

Divulgação das inscrições homologadas 
 31/08/2018 (Resultado Preliminar)

 05/09/2018 (Resultado Final)

Exame de Suficiência em Língua Estrangeira 
 11/09/2018

Divulgação do Resultado do Exame  
de Língua Estrangeira
 21/09/2018 (Resultado Preliminar)

 27/09/2018 (Resultado Final)

Prova Escrita na Área de História      
 02/10/2018*

Divulgação do Resultado da Prova Escrita  
na área de História 
 15/10/2018 (Resultado Preliminar)

 19/10/2018 (Resultado Final)

Divulgação do Cronograma de Exame Oral  
de Arguição do Projeto de Pesquisa
 22/10/2018

Exame Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa
 29 a 31/10/2018

Divulgação do Resultado Final
 09/11/2018 (Resultado Preliminar)

 14/11/2018 (Resultado Final)

*  O projeto de pesquisa e o Currículo Lattes deverão ser 
entregues pelo candidato às 13h, no dia e local de realiza-
ção da Prova Escrita de Conhecimentos na Área de História. 
Apenas os candidatos com inscrição homologada e aprova-
dos na 1ª fase do Processo Seletivo deverão submeter seus 
projetos e currículos à avaliação.  

processo seletivo 2019

programa de pós-graduação em História / 

faculdade de História–ufg

mestrado e Doutorado stricto-sensu

inscrições: 01 a 24/08/2018

Datas e informações

cronograma



poder, sertão 
e identidades

Esta linha de pesquisa reúne projetos de investi-
gação que articulam dinâmicas socio-econômi-
cas, relações de poder e práticas políticas e 
institucionais, assim como movimentos e práti-
cas socioculturais. Inclui ainda o estudo e a críti-
ca dos processos de colonização e moderniza-
ção na América Latina, particularmente no 
brasil e na região Centro-Oeste. Engloba estu-
dos sobre conjuntos discursivos, imagéticos e 
sonoros nos quais se fazem presentes repre-
sentações de nação-sertão e campo-cidade, 
vinculando a questão regional às relações entre 
espaço e sociedade e constituição de identida-
des regionais.

Docentes 

alberto baena Zapatero
cristina de cássia pereira de moraes
David maciel
joão alberto da costa pinto
luiz sérgio Duarte da silva
marcos antonio de menezes

ideias, saberes 
e escritas da (e na) 
História

Esta linha de pesquisa privilegia os estudos dos 
problemas inerentes aos processos de produ-
ção, às formas de apresentação e às funções 
do conhecimento histórico. Destacam-se os 
temas de natureza epistemológica, teórico-me-
todológica e/ou historiográfica, incluindo os 
debates sobre paradigmas historiográficos, 
filosofias da história, escritas e narrativas histó-
ricas, usos do passado, historicidade e as di-
mensões espaço-temporais do conhecimento 
histórico. Além do foco eminentemente teórico, 
a linha de pesquisa incorpora investigações 
sobre objetos e temáticas nos campos da Histó-
ria 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 

ana lúcia oliveira Vilela  
carlo patti
cristiano pereira alencar arrais
eugênio rezende de carvalho
francesco guerra 
fabiana de souza fredrigo
ivan lima gomes 
libertad borges bittencourt
luiz sérgio Duarte da silva  
marlon salomon
raquel campos
ulisses do Valle

História, memória 
e imaginários sociais

A linha de pesquisa História, Memória e Imaginá-
rios Sociais tem por objetivo refletir sobre a 
elaboração da história como forma de conheci-
mento e como narrativa. A memória é ordena-
dora da consciência e matéria-prima da história. 
Trata-se de problematizar a relação entre me-
mória e história. Esta linha de pesquisa propõe-
se a analisar a formação, a difusão e a apro-
priação de repertórios de imagens e discursos, 
em diferentes espaços e tempos históricos. Os 
suportes dessas imagens e discursos encon-
tram-se em diversas linguagens: verbal, escrita, 
gestual, iconográfica e simbólica, definindo as 
relações étnicas, de gênero e de poder. Memó-
rias e imaginários sociais interligam-se na medi-
da em que ambos configuram representações 
influentes na definição das identidades sociais.

Docentes 

adriana Vidotte
alcilene cavalcante de oliveira 
ana teresa marques gonçalves
armênia maria de souza
Dulce oliveira amarante dos santos
Élio cantalício serpa
jiani fernando langaro 
luciane munhoz de omena
noé freire sandes
Yussef Daibert salomão campos 

fronteiras, inter- 
culturalidades  
e ensino de História

Esta linha enfatiza a dimensão intercultural da 
história e sua relação com a produção de espa-
ços fronteiriços nos quais se articulam elemen-
tos culturais, epistêmicos, materiais e simbóli-
cos 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 diferen-
tes culturas pensam e concebem suas práticas, 
saberes, temporalidades e o outro. Seus cam-
pos são: educação histórica e ensino de histó-
ria, história da arte e da imagem, etno-história, 
história ambiental, história da alimentação, his-
tória da saúde e das doenças e relações de 
gênero.

Docentes 

alexandre martins de araújo
ana carolina eiras coelho soares
cristina de cássia pereira de moraes
elias nazareno
Heloisa selma fernandes capel
leandro mendes rocha
maria da conceição silva
maria elizia borges
rafael saddi teixeira
roberto abdala júnior
sônia maria de magalhães
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