
Anexo I 

 

QUADRO DE ORIENTADORES/AS E VAGAS POR LINHA DE PESQUISA  

 
 

 

 

 

 

Linha de Pesquisa 1 

  

Cultura, Linguagens e Ensino de 

História 

Professoras/es/oses  

Orientadores 

Nº de 

Vagas 

Getúlio Nascentes da Cunha 2 

Ismar da Silva Costa 2 

José Luiz Solazzi 2 

Márcia Pereira dos Santos 2 

Rogério Bianchi de Araújo 2 

Dr. Radamés Vieira Nunes 2 

Total  12 
 

 

 

 

 

Linha de Pesquisa 2 

  

História, Sociedade e Práticas 

Educativas 

Professoras/es/oses  

Orientadores 

Nº de 

Vagas 

Cláudio Lopes Maia 1 

Eliane Martins de Freitas 3 

Jeanne Silva 2 

Lilian Marta Grisolio 2 

Luiz Carlos do Carmo 2 

Luzia Marcia R. Silva 1 

Paulo Cesar Inácio 1 

Total 12 
 

VAGAS SUPLEMENTARES TOTAL 

Pessoas Transgêneras, travesti e intersexo 01 

Pessoas com Condições Especiais 01 

TOTAL 02 
 

 

 TOTAL 

Vagas de ampla  concorrência 20 

  

Vagas de PPI 04 

  

Vagas suplementares 02 

  

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS (Ampla concorrência + PPI) 26 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

 

TERMO DE INSCRIÇÃO PARA VAGA SUPLEMENTAR 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

CPF___________________________, portadora/e/o do documento de identidade 

__________________________, declaro, para o fim específico de atender à 

documentação exigida pela Resolução CONSUNI 07/2015 e aderir ao Edital 01/2021 do 

Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em História da UFG/RC, em nível de 

Mestrado Profissional, me candidata/e/o a vaga suplementar e me autodeclaro:  

 

(   ) Transgênera, travesti e intersexo      (   ) Condições Especiais 

 

Declaro, também, estar ciente de que a prestação de informação falsa, apurada 

posteriormente ao ingresso no Programa, em procedimento que me assegure o 

contraditório e ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matrícula na 

Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, sem prejuízo das sanções penais 

eventualmente cabíveis.  

 

________________, ____ de ______________ de 2021.  

 

 

 

 

Assinatura da/e/o candidata/e/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III 

 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

CPF___________________________, portadora/e/o do documento de identidade 

__________________________, declaro, para o fim específico de atender à 

documentação exigida pela Resolução CONSUNI 07/2015 e aderir ao Edital 01/2021 do 

Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em História da UFG/RC, em nível de 

Mestrado Profissional, me autodeclaro:  

 

(   )preta/e/o      (   )parda/e/o     (   )indígena*     (   )quilombola** 

 

Declaro, também, estar ciente de que a prestação de informação falsa, apurada 

posteriormente ao ingresso no Programa, em procedimento que me assegure o 

contraditório e ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matrícula na 

Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, sem prejuízo das sanções penais 

eventualmente cabíveis.  

 

________________, ____ de ______________ de 2021.  

 

 

 

Assinatura da/e/o candidata/e/o 

 

* Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7/2015, no caso de 

indígena, deve ser apresentado, no ato da matrícula no curso, cópia do registro administrativo de nascimento 

e óbito de indígenas (RANI) OU declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por 

liderança local. 

 

** Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7/2015, no caso de 

Morador/a da Comunidade Remanescente de Quilombo, preencher as informações: Nome da Comunidade 

Quilombola      , localizada no endereço 

_______________________________ cuja/e/o Coordenadora/e/o Presidente da Associação de 

Moradores é                            RG nº__________________.  

 

 

 



Anexo IV 

 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Requerimento de condições especiais para realização da arguição de projeto (este 

formulário destina-se a candidata/e/o portadora/e/o de deficiência, recém 

acidentada/e/o, recém-operada/e/o ou covid-19). 

 

A Comissão de Seleção Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado Profissional 

da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 

Eu, ____________________________ CPF nº _______________________ , 

Documento de Identificação nº. ________ , órgão expedidor _____ , candidata/e/o ao 

Processo Seletivo do PPGH-MP da UFG/RC, Edital 001/2021, venho requerer condições 

especiais para realizar a etapa de arguição de projeto deste Edital, conforme as 

informações prestadas a seguir. 

 

* As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de 

necessidade, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

** A/e/o candidata/e/o portadora/e/o de deficiência, ou que sofreu acidente, ou foi 

operado recentemente deverá enviar, juntamente com a Inscrição do Processo Seletivo – 

001/2021, este formulário devidamente preenchido, juntamente com cópia do Laudo 

Médico ou Atestado Médico, em papel timbrado e assinado com registro profissional que 

o emite, emitido no máximo até 3 (três) meses. 

***Preencha corretamente as informações abaixo para que possamos atendê-la/e/o em 

sua necessidade da melhor forma possível.  

 

ASSINALE O MOTIVO DO REQUERIMENTO: 

( )Portadora/e/o de deficiência ( )Acidente ( ) Outros Qual? _____________________ 

 

 

1. PORTADORA/E/O DE DEFICIÊNCIA 

 

1.1 VISUAL 

(  ) Total (cega/e/o) (  ) Subnormal (parcial) 

 

Registre, se for o caso, as condições especiais necessárias para a realização da arguição 

de seu Projeto de Pesquisa via Webconferência , como tempo adicional, por 

exemplo:_______________________________________________________________ 

 

1.2 AUDITIVA 

(  ) Total (  ) Parcial 

Faz uso de aparelho? (  ) Sim (  ) Não 

Necessita de intérprete de LIBRAS? (  ) Sim (  ) Não 

 

Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive 

tempo adicional: _______________________________________________________ 

 

1.3 FÍSICA 

Há alguma deficiência que o impeça de falar/ouvir na hora da arguição de projetos? 



Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive tempo adicional: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. OUTROS 

Candidata/e/o portadora/e/o de outro tipo de deficiência ou temporariamente com 

problemas graves de saúde – (incluindo a SARS-CoV2 - acidentada/e/o, operada/e/o e 

outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________, ___   de  ____________  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

        Assinatura da/e/o candidata/e/o 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V 
 

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

1. O Projeto de Pesquisa dever cumprir as seguintes especificações técnicas:  

a) entre 10 e 15 páginas; 

b) espaço entrelinhas 1,5 (para texto); 

c) letra Times New Roman 12; 

d) margens: esquerda e superior 3 cm, direita e inferior 2 cm, espaço entre parágrafos 0; 

e) citações longas (com mais de 3 linhas) devem ser recuadas 4 cm e estar em letra 11, 

espaço simples e sem aspas; 

f) para mais detalhes ver em Normas de Projeto de Pesquisa em ABNT NBR 15287/2011. 

 

2. O Projeto de Pesquisa deverá conter os seguintes elementos: 

 

a) Capa: deve conter os seguintes elementos: Cabeçalho com o nome da Instituição e do 

Programa; Título (negrito, caixa alta e centralizado) e subtítulo; Linha de Pesquisa (Linha 

1 ou 2) a qual está se candidatando 

Atenção: O Projeto de Pesquisa NÃO DEVERÁ SER IDENTIFICADO e receberá, no 

ato de inscrição, o número do inscrito. Qualquer identificação contida no Projeto (ou 

Carta) incidirá em desclassificação automática.  

b) Introdução: Apresentação geral do Tema proposto e outros aspectos relevantes para 

a delimitação do tema; 
b) Justificativa: Apresenta o problema a ser estudado tendo em vista a escolha do 

Mestrado Profissional em História, as hipóteses levantadas e a justificativa do 

interesse/relevância pessoal e para a Linha de Pesquisa escolhida.  

c) Objetivos: Devem ser desdobrados em objetivo geral e objetivos específicos, 

desenvolvendo a questão central e indicando outros aspectos e conceitos que a pesquisa 

pretende abordar, 

d) Referencial teórico/ Fundamentação Teórica: Apresenta um panorama dos estudos 

teóricos que fundamentam cientificamente o campo escolhido e as principais referências 

que sustentam a proposta de pesquisa; 

e) Fontes/Metodologia: Apresenta as fontes/documentos e também a metodologia que 

garantirão o desenvolvimento do processo de pesquisa; nesta etapa se apresenta os 

métodos de como se realizará a pesquisa (quantitativa, qualitativa, fonte oral, pesquisa de 

campo, etc.) 

g) Cronograma da pesquisa: Contém a previsão para o desenvolvimento de cada etapa 

da pesquisa, considerando o tempo de duração do Mestrado.  

h) Referências: Indicação dos títulos das obras utilizadas no projeto, sejam bibliográficos 

ou de outra origem, de acordo com as normas vigentes da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI 
 

CIÊNCIA DE NORMAS E DISPOSIÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE NORMAS E DISPONIBILIDADE 

 

 

Eu,_________________________________________, portadora/e/o do (RG) nº                                                                                                                        

___________________, Órgão Exp.:________  e o CPF nº_________________, 

DECLARO, para fins de inscrição na Seleção do Programa de Pós-Graduação em História 

– Mestrado Profissional da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, ter ciência 

das normas regulamentares do Processo Seletivo, conforme o Edital nº 001/2019 e a 

Resolução CEPEC Nº 1403/2016, e ter disponibilidade para realizar o Curso de Mestrado 

Profissional em História, no prazo máximo de 30 (trinta) meses, assim como frequentar 

as aulas nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, às quintas-feiras, participar das 

atividades e seminários exigidos pelo referido Programa, integralizar o curso sem bolsa e 

cumprir as atividades necessárias para cumprir as atividades complementares internas e 

externas. 

 

____________, ___   de  ____________  de 2021. 

 

 

 

 

 

        Assinatura da/e/o candidata/e/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VII 

 

REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

Preencher o formulário com letra legível (ou digitado) e enviar para o e-mail: 

ppghmp@gmail.com 

 

ATENÇÃO: Só serão aceitos recursos dentro dos prazos estipulados para cada 

etapa do constante no cronograma deste edital. 

 

INFORMAÇÕES DA/E/O CANDIDATA/E/O: 

Nome: ____________________________________________________________ 

RG:_________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ Estado: ______________ 

Telefone: ___________________ E-mail: __________________________________ 

 

DO OBJETO DO RECURSO, ARGUMENTAÇÃO E PEDIDO  

(informar claramente a ETAPA do processo seletivo a que se refere o recurso interposto, 

com argumentos que justifiquem o pedido): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

____________, ___   de  ____________  de 2021. 

 

 

 

 

        Assinatura da/e/o candidata/e/o 

 

mailto:ppghmp@gmail.com

