Programa de Pós-Graduação em História
“História, Territórios e Fronteiras”

Mestrado
Edital de Abertura de Inscrições
03 a 17 de outubro de 2011
ICHS – Secretaria do PPGHIS

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato
Grosso comunica a abertura de inscrições para as provas de seleção ao Curso de Mestrado em
História para o ano de 2012. Com área de concentração em “História, territórios e fronteiras”, o
curso conta com três linhas de pesquisa: 1) Territórios, temporalidades e poder; 2) Fronteiras,
identidades e cultura e 3) Ensino de História, Memória e patrimônio.

1. INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas de 03 a 17 de outubro de 2011, na secretaria do
Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade
Federal de Mato Grosso, das 8:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00h, nos dias úteis, de
segunda a sexta-feira.
1.2. Poderão inscrever-se candidatos que concluíram cursos de graduação na área de
Ciências Humanas e Sociais e afins.
1.3 Documentos necessários para a inscrição dos candidatos ao mestrado:
a) Comprovante de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira (inglês,
espanhol ou francês).
Serão aceitos somente certificados, expedidos no máximo há dois anos, oriundos das
seguintes instituições:
Certificado fornecido pelo Instituto de Linguagens / Departamento de Letras da UFMT
Certificado fornecido por outra Universidade Pública Brasileira
Certificado fornecido por: Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE, CELF, DALF, TCF, TEF, todos em
nível avançado.
b) Projeto de Pesquisa em 3 vias
Com 18 páginas, no máximo (fora a bibliografia), adequado às possibilidades de orientação
dos professores que compõem as linhas de pesquisa do Programa (ver item 6 do presente edital),
considerando que o prazo máximo para o desenvolvimento da pesquisa é de dois anos. O projeto
deverá conter: Capa (nome do autor, título, linha de pesquisa, local, mês e ano); 1. Apresentação
(delimitação do objeto de estudo; justificativa do tema, discussão bibliográfica e das fontes
documentais); 2. Objetivos (definição das metas de investigação); 3. Referências teóricas e
metodológicas (principais conceitos a serem utilizados na pesquisa); 4. Metodologia e fontes
(descrição dos meios, instrumentos e atividades necessárias ao tratamento do problema a partir das
fontes); 5. Bibliografia (segundo as normas da ABNT). Deverá ser digitado em espaço 1,5, letra
Times New Roman, corpo 12, papel A4, margens de 2,5 cm.)
c) Fotocópia do diploma ou certificado de conclusão de graduação ou equivalente ou
documentação que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação,
antes de iniciado o curso de Pós-Graduação;
d) Fotocópia do histórico escolar do curso de

e) Curriculum Lattes documentado (Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/ ).
f) Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento g) Uma fotografia 3x4 recente
h) Fotocópia do título eleitoral, com comprovante de votação na última eleição; (documento
não necessário para estrangeiros)
i) Fotocópia da carteira de identidade (ou passaporte, caso seja estrangeiro);
j) Fotocópia do CPF; (documento não necessário para estrangeiros)
l) Fotocópia de quitação com o serviço militar, para candidato do sexo masculino
m) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Cabendo as isenções previstas na
legislação em vigor.
Valor R$100,00 (cem reais), depósito em favor da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da
UFMT, na Caixa Econômica Federal, Agência 0686, conta corrente 408-7, operação: 003
n) Pedido de inscrição devidamente preenchido
Todas as fotocópias devem ser apresentadas autenticadas por cartório ou com os originais
para autenticação administrativa.
Inscrição por correspondência: Os candidatos residentes fora de Cuiabá poderão solicitar
inscrição mediante procuração ou via SEDEX, com postagem até o dia 17 de outubro de 2011, para
o seguinte endereço:

Programa de Pós-Graduação em História
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS Bloco A Sala 32 (térreo)
Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Bairro: Boa Esperança
Tel: (65) 3615 8493
CEP: 78.060-900 - Cuiabá, MT

2. SELEÇÃO
Todas as fases do processo seletivo serão eliminatórias. A Coordenação do PPGHis constituirá
por meio de portaria uma comissão que se responsabilizará por todas as fases do processo seletivo.
Fase I – Homologação das inscrições
No dia 24 de outubro de 2011 será divulgada, na página da Universidade Federal de Mato
Grosso (www.ufmt.br) e página do PPGHis (http://www.ppghis.com), resultado da análise da
documentação apresentada pelo candidatos.
Irão para a Fase II do Processo Seletivos os candidatos que tiverem suas inscrições
homologadas.
Fase II – Prova escrita
No dia 27 de outubro de 2011 será realizada a Prova Escrita, a partir de bibliografia indicada,
na sala 63, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, sito à Avenida Fernando Corrêa da Costa nº
2367, Bairro: Boa Esperança a partir das 08:00 horas, com duração máxima de 4 (quatro) horas.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 7,0.
Resultado: No dia 11 de novembro de 2011 será divulgado o resultado desta fase, na página
da Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br) e página do PPGHis (http://www.ppghis.com),
por ordem de classificação e com as respectivas notas dos candidatos aprovados.
Fase III – Análise de projeto
a) Análise dos projetos de pesquisa do ponto de vista de sua coerência com as definições
temáticas do Programa e suas linhas de pesquisa;

b) Análise do curriculum vitae documentado;
Serão aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 7,0.
Resultado: No dia 30 de novembro de 2011 será divulgado o resultado desta fase, na página
da Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br) e página do PPGHis (http://www.ppghis.com),
por ordem de classificação e com as respectivas notas dos candidatos aprovados.
Fase IV – Arguição do Projeto de Pesquisa
No dia 05 de dezembro de 2011 será realizada a fase IV do processo seletivo que consistirá
na arguição sobre o projeto de pesquisa, com os candidatos aprovados nas etapas anteriores, a ser
realizada das 8:00 às 11:00 horas, e das 14:00 às 17:00 horas, na sala 14, do ICHS.
Resultado: No dia 06 de dezembro de 2011 será divulgado o resultado desta fase, na página
da Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br) e página do PPGHis (http://www.ppghis.com),
por ordem de classificação e com as respectivas notas dos candidatos aprovados.
Resultado Final: No dia 09 de dezembro de 2011 será divulgado o resultado final do processo
seletivo, na página da Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br) e página do PPGHis
(http://www.ppghis.com), por ordem de classificação e com as respectivas notas dos candidatos
aprovados.
2.1. Os candidatos aprovados em cada etapa serão classificados de acordo com a média da
soma das notas obtidas nas etapas seletivas (projeto, prova escrita, arguição).

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1ª. fase – Eliminatória.
HOMOLOGAÇÃO. Verificação e análise da documentação:
Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação na forma solicitada
neste edital.
2ª. fase – Eliminatória
PROVA ESCRITA
1. Domínio do conteúdo solicitado – valor: 6 pontos
2. Coerência, objetividade e clareza na argumentação – valor: 3 pontos
3. Adequação à norma culta da língua portuguesa – valor: 1 ponto
Nota final da 2ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens 1, 2 e 3 acima
Nota mínima para aprovação na 2ª fase: igual ou maior que 7,0 pontos
3ª. fase – Eliminatória
ANÁLISE DO PROJETO
Etapa A – eliminatória
A Comissão procederá à análise dos projetos apresentados avaliando-os do ponto de vista de
sua adequação às linhas de pesquisa do Curso de mestrado do PPGHIS, e da disponibilidade do corpo
docente para orientação.
Os projetos que não corresponderem a estes quesitos serão eliminados e não participarão das
etapas e fases seguintes.

Etapa B - eliminatória
PROJETO
1. Coerência da proposta – valor: 3 pontos
2. Domínio bibliográfico – valor: 3 pontos
3. Conhecimento das fontes documentais – valor: 3 pontos
4. Exequibilidade – valor: 1 ponto
Nota final da 3ª fase: igual a soma dos pontos obtidos nos itens 1, 2, 3 e 4 da Etapa B.
Nota mínima para aprovação na 3ª fase: igual ou maior que 7,0 pontos
4ª. fase – eliminatória
Arguição do Projeto de Pesquisa
1. Domínio de conteúdo expresso no projeto – valor: 4 pontos
2. Acesso às fontes e metodologia - valor: 3 pontos
3. Argumentação sobre a originalidade da proposta – valor: 2 pontos
4. Dedicação ao conjunto de atividades exigidas pelo Programa – valor: 1 ponto
Nota final da 4ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens 1, 2, 3 e 4
Nota mínima para aprovação na 4ª fase: igual ou maior que 7,0 pontos

4. NÚMERO DE VAGAS
O Programa de Pós-Graduação em História – “História, territórios e fronteiras” oferecerá 18
vagas (dezoito) para o mestrado em 2012. Isso não implica qualquer compromisso com o
preenchimento total das vagas nem em obrigatoriedade de concessão de bolsas.

5. BIBLIOGRAFIA INDICADA
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REIS, José Carlos. “História e verdade: posições” In; História & Teoria. Rio de Janeiro: Editora
da Fundação Getúlio Vargas, 2003.
REVEL, Jacques (org). “Apresentação”; “Microanálise e construção do social”. In: Jogos de
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6. PROFESSORES CREDENCIADOS QUE ABRIRÃO VAGA PARA ORIENTAÇÃO
Ana Maria Marques - Doutora em História - UFSC, 2007
Temas de orientação: História do Brasil Contemporâneo - século XX; Gênero e Feminismos;
História da Educação e Ensino de História.
Cândido Moreira Rodrigues - Doutor em História - UNESP, 2006
Temas de orientação: História Contemporânea; Intelectuais e Poder; Religião e Poder (séc.XXXXI)
Ernesto Cerveira de Sena - Doutor em História Social - UnB, 2006
Temas de orientação: História Política na América Latina. Elaboração de fronteiras coloniais e
nacionais nas Américas. Brasil Império e Mato Grosso no século XIX.
Fernando Tadeu de Miranda Borges - Doutor em História Social - USP, 2003
Temas de orientação: Mato Grosso nos séculos XIX e XX - famílias, mulheres, política, cidades e
trajetórias de vida.
João Carlos Barrozo - Doutor em Sociologia - UNESP, 1997
Temas de orientação: Fronteiras; migrações; violência no campo; colonização; assentamento;
relações sociais de produção no campo; movimentos sociais no campo; agricultura familiar.
Leandro Duarte Rust - Doutor em História - UFF, 2010
Tema de orientação: Poder e Instituições entre os séculos XI e XIV; Igreja e Papado Medieval;
Política, Violência e Representações no Mediterrâneo Medieval.
Leny Caselli Anzai - Doutora em História - UnB, 2004
Temas de orientação: Fronteiras coloniais luso-espanholas; missões religiosas; doenças e
práticas de cura; viagens científicas.
Leonice Aparecida de Fátima Alves - Doutora em História - Unisinos, 2008
Temas de Orientação: História Agrária/Fundiária Brasileira; Movimentos Sociais do campo;
História do Direito; História da América-Séc. XX; História da Educação.
Marcus Silva da Cruz - Doutor em História Social - UFRJ, 1997
Temas de orientação: História e historiografia; religiões e religiosidades; ensino de história;
identidades e transculturações.
Oswaldo Machado Filho - Doutor em História - UNICAMP, 2003
Temas de orientação: Mato Grosso século XIX - culturas e identidades: fronteiras, cidades,
higienização, disciplina, sociabilidades no espaço urbano, ilegalismos.

Pio Penna Filho - Doutor em História - UnB, 2001
Temas de orientação: Integração regional sul americana nos séculos XIX e XX; história das
relações internacionais; história política contemporânea.
Regina Beatriz Guimarães Neto - Doutora em História - UNICAMP, 1996
Temas de orientação: Mato Grosso contemporâneo; políticas de colonização; ocupação e
controle de terras; movimentos sociais; memória e práticas urbanas; relatos de espaço e cultura
urbana; memória e narrativa histórica.
Renilson Rosa Ribeiro– Doutor em História – UNICAMP, 2009
Temas de orientação: História do Brasil, séculos XIX e XX – ensino de história, historiografia
brasileira, identidades, memórias e instituições.
Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa – Doutora em Geografia – USP, 2001
Temas

de

orientação:

Estudos

fronteiriços

contemporâneos

e

estudos

sul-americanos

contemporâneos.
Vitale Joanoni Neto - Doutor em História - UNESP, 2004
Temas de orientação: Colonização contemporânea do estado de Mato Grosso, com foco especial
nas relações de trabalho.

7. DOS RECURSOS
Caberá recurso em relação a todas as fases do processo de seleção no prazo de 24 horas a
contar da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Programa
de Pós-Graduação em questão, por meio de processo instruído e protocolado junto ao Setor de Protocolo
Central da UFMT.
O pedido deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a
reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma clara e objetiva,
podendo

juntar

os

documentos

que

julgar

convenientes.

Será

concedida

vista

acompanhada

(Coordenador do Programa ou membro do Colegiado indicado para tanto) ao candidato que requerê-la
para fundamentar o recurso, devendo o Programa disponibilizar os critérios utilizados na correção.
A publicação do resultado de todas as fases, assim como o resultado final do processo seletivo,
será feita por meio de lista contendo a pontuação de todos os candidatos, aprovados e classificados.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.1 A Coordenação do PPGHis caberá decidir sobre as questões não previstas no presente Edital
Para mais informações, dirigir-se à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História da
UFMT, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, na Av. Fernando Corrêa da Costa n° 2367, Boa
Esperança. Telefone/Fax: (065) 3615-8493 ou pelo e-mail: gerapesquisa@gmail.com.
8.2 Período de Matrícula: de 06 a 10 de fevereiro de 2012.
8.3 Início das aulas: 19 de março de 2012.
Este Edital foi aprovado em reunião ordinária do Colegiado de Curso de Curso do Programa de PósGraduação em História, no dia 20 de junho de 2011.
Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2011.

Prof. Dr. Marcus Silva da Cruz
Coordenador do Programa de Pós–Graduação em História
DOUTORADO - ICHS/UFMT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade

Data

Período de Inscrições

03 a 17 de outubro de 2011

Fase I: Homologação das inscrições

24 de outubro de 2011

Fase II: Prova Escrita

27 de outubro de 2011

Resultado da Fase II: Prova Escrita

11 de novembro de 2011

Resultado Fase III: Análise de Projeto de Pesquisa

30 de novembro de 2011

Fase IV: Arguição do Projeto de Pesquisa

06 de dezembro de 2011

Resultado Final

09 de dezembro de 2011

Matrícula dos aprovados

06 a 10 de fevereiro de 2012

Início das aulas

19 de março de 2012

