UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRIA, TERRITÓRIOS e FRONTEIRAS
Edital para Inscrição de Alunos Especiais
CURSO DE MESTRADO do Programa de Pós-Graduação em História do
IGHD/UFMT – 2018/1

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 23 da RESOLUÇÃO
CONSEPE N.º 05, DE 28 DE JANEIRO DE 2008, a Coordenação do Programa de Pósgraduação em História declara aberta a inscrição para alunos especiais no Curso de
Mestrado em História turma 2018/1 nas disciplinas:
- Seminário de Linha de Pesquisa 1 - Territórios, Sociedades e Dimensões da Política
(9151081) - Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04
Natureza: Teórica –
Tipo: Obrigatória – Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Davi
Almeida
Vagas: até 7
Período de oferta: 05/03/18 a 20/07/18, às quintas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Discute as abordagens teóricas pertinentes aos processos históricos de
constituição dos territórios, das dinâmicas sociais e das diferentes dimensões da política.
- Seminário de Linha de Pesquisa 2 – Fronteiras, Identidades e Culturas (9151082) Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04
Natureza: Teórica Tipo: Obrigatória - Responsáveis: Profª Drª Leny Caselli Anzai/
Profª Drª Tereza Cristina S. Higa/ Profª Drª Thaís Leão Vieira.
Vagas: até 7
Período de oferta: 05/03/18 a 20/07/18, às quintas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Disciplina obrigatória da Linha Territórios, Fronteiras e Culturas, o Seminário
volta sua discussão para os projetos de pesquisa dos mestrandos e doutorandos, de
diferentes procedimentos metodológicos que norteiam a produção do conhecimento
histórico. O curso tem como ponto de partida a avaliação dos projetos de pesquisa, e
pretende ser um espaço de reflexões teóricas e metodológicas e ampliação, quando
necessário, dos projetos que deverão resultar em dissertações ou teses.
- Seminário de Linha de Pesquisa 3 – Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades
(9151158) Carga horária: 60h
Nº de créditos: 04
Natureza: Teórica Tipo: Optativa - Responsável: Prof. Dr. Marcelo Fronza
Vagas: até 7
Período de oferta: 05/03/18 a 20/07/18, às quintas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Abordagem dos eixos temáticos condutores da linha de pesquisa – ensino de
história, patrimônio e subjetividades. Reflexões teóricas e metodológicas e apresentação
dos projetos de pesquisas. Seminários temáticos.

- Teoria e Metodologia da História (9151162) - Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04
Natureza: teórica Tipo: Obrigatória Responsável: Prof. Dr. Marcus Silva da Cruz
Vagas: até 8
Período de oferta: 05/03/18 a 20/07/18, às sextas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Analise dos princípios epistemológicos do conhecimento histórico, bem como dos
principais conceitos que norteiam a produção historiográfica contemporânea. Discussão das
tipologias documentais e dos procedimentos metodológicos inerentes a investigação histórica.

- Tópico Especial em Fronteiras, Identidades e Culturas I – Notas sobre a produção
historiográfica mato-grossense (9151113) - Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04
Natureza: teórica Tipo: Optativa - Responsável: Prof. Dr. Fernando Tadeu de Miranda
Borges
Vagas: até 10
Período de oferta: 05/03/18 a 20/07/18, às terças-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Analisa e discute processos históricos, abordagens teóricas, debates e correntes
historiográficas relativas as problemáticas vinculadas aos diferentes universos culturais, da
construção das identidades e dinâmicas presentes em situações de fronteira.
As vagas de cada disciplina não serão obrigatoriamente preenchidas. A oferta de
vagas nas disciplinas mencionadas está sujeita a avaliação do docente responsável e a
aprovação pelo Colegiado do Programa, utilizando como critério a análise do currículo.
As aulas serão ministradas na sala 07, 08 ou 09 do Bloco Didático do Instituto de
Geografia, História e Documentação.
O prazo para inscrição está compreendido entre os dias 31/01/2018 e 15/02/2018,
no Bloco do IGHD, sala 82 do Programa de Pós-Graduação em História, nos dias e
horários de expedientes, isto é, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 14:00 às
18:00 horas.
A condição de aluno especial não garantirá a permanência no Programa, devendo o
interessado submeter-se ao processo seletivo para ingresso como aluno regular. Nesta
condição, os créditos obtidos como aluno especial poderão ser convalidados para a
integralização dos créditos exigidos pelo curso, conforme especificado no Regimento do
Programa, mediante solicitação de aproveitamento de estudos devidamente formalizada e
protocolada, subordinada à decisão do Colegiado do Curso de Mestrado, conforme
Resolução CONSEPE nº05/2008.
Por ocasião de sua inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
1. Ficha de inscrição (disponível na secretaria do PPGHis);
2. Fotocópia dos documentos pessoais: RG, CPF e Título Eleitoral com comprovante da
última votação;
3. Fotocópia do comprovante de endereço.
4. Fotocópia do diploma de Graduação;
5. Fotocópia do histórico da Graduação;
6. Currículo Lattes atualizado não havendo necessidade de documentar o mesmo;

7. Foto 3x4 recente.
O
resultado
será
publicado
nos
endereços
http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/index/Cuiaba/3 e www.ppghis.com em 16/02/2018,
havendo possibilidade de recurso à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
História por meio de processo devidamente instruído e protocolizado junto ao SEI –
Sistema Eletrônico de Informações da Universidade Federal de Mato Grosso no prazo de
24 horas a contar da divulgação do resultado. Os resultados dos eventuais recursos serão
divulgados
no
dia
19/02/2018
na
página
oficial
da
UFMT
em
http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/index/Cuiaba/3 e do PPGHis (www.ppghis.com)
Para os solicitantes que tiverem seus processos deferidos, será cobrada uma taxa, a
título de matrícula, no valor de R$183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta centavos)
por disciplina, depósito em favor da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT,
Fundação Uniselva, por meio de boleto disponível em www.fundacaouniselva.org.br. O
comprovante deverá ser apresentado por ocasião da efetivação da matrícula, a ocorrer
entre os dias 20/02/2018 e 22/02/2018 na Secretaria do PPGHis, sala 82 do IGHD, das
14:00 às 18:00. O valor da taxa de inscrição não será devolvido.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso d e
M e s t r a d o do PPG em História/UFMT.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2018.
Prof. Dr. João Paulo Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós-graduação em História
Prof. Dr. Vitale Joanoni Neto
Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em História

