UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRIA, TERRITÓRIOS e FRONTEIRAS
Edital para Inscrição de Alunos Especiais
CURSO DE DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação em História do
IGHD/UFMT – 2016/2

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
Doutorado em História turma 2016/2 nas disciplinas:
- Sociologia Histórica - Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04 - Natureza: teórica
Tipo: optativa - Responsável: Prof. Dr. André Ribeiro Lacerda
Vagas: 07
Período de oferta: de 15/08 a 16/12, às segundas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Sociologia histórica nos EUA e o debate metodológico que ela ensejou,
fundamentalmente com a teoria da escolha racional e o papel que tem a história na
explicação sociológica. Alguns estudos de sociologia histórica que ilustrariam seu poder
explicativo
- História dos conflitos agrários e teoria social - Carga horária: 60h - Nº de créditos: 04
- Natureza: teórica Tipo: optativa - Responsável: Prof. Dr. João Carlos Barrozo e Prof.
Dr. Leandro Rust Vagas: 07
Período de oferta: de 15/08 a 16/12, às terças-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Apresenta uma visão geral das sociedades camponesas e dos conflitos agrários
no Ocidente entre os séculos XIV e XXI; debate a teorização sociológica de diferentes
processos da “questão agrária”; analisa possibilidades metodológicas para o estudo das
relações entre trabalho, cultura e modernização em economias rurais.
- Relações étnico-raciais, gênero e ensino de História - Carga horária: 60h - Nº de
créditos: 04 - Natureza: teórica Tipo: optativa - Responsável: Profª. Drª. Fabiana
Francisca Macena Vagas: 07
Período de oferta: de 15/08 a 16/12, às quartas-feiras no horário das 14:00 às 18:00.
Ementa: Os feminismos e a crítica à cultura. Identidade e diferença. História e historiografia das
mulheres. Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil. Sexo/gênero, raça e etnia na
perspectiva dos feminismos negros e/ou pós-coloniais. Ensino de História e diversidade.

- Questões Agrárias Contemporâneas: uma abordagem interdisciplinar - Carga horária:
60h - Nº de créditos: 04 - Natureza: teórica Tipo: optativa
Responsável: Profª. Drª. Leonice Aparecida de Fátima Alves
Vagas: 07
Período de oferta: o curso será concentrado e oferecido na segunda quinzena do mês de
outubro nos períodos matutino e vespertino.
Ementa: História rural/ agrária brasileira; regimes de propriedade de terra no Brasil; as
transformações históricas nas relações de produção e de trabalho no campo brasileiro; luta
pela terra no Brasil, com ênfase no século XX; a situação do atual campo brasileiro;
penetração do capitalismo na agricultura; proletarização no campo; subordinação das
formas de produção não capitalistas ao capital e os processos de industrialização da
agricultura; a relação da agricultura e indústria e a formação de complexos
agroindustriais.
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 critérios a análise do currículo e
da carta justificativa.
As aulas serão ministradas na sala 07 do Bloco Didático do Instituto de Geografia,
História e Documentação.
O prazo para inscrição está compreendido entre os dias 03/08/2016 a 05/08/2016, no
Bloco do IGHD, sala 32 do Programa de Pós-Graduação em História das 13:00 às 18:30
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 Doutorado, 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; (autenticada ou com apresentação do original);
3. Fotocópia simples do comprovante de endereço
4. Fotocópia do diploma de Mestrado (autenticada ou com apresentação do original);
5. Fotocópia do histórico da Mestrado (autenticada ou com apresentação do original);
6. Currículo Lattes atualizado não havendo necessidade de documentar o mesmo;
7. Foto 3x4 recente.
8. Carta justificativa para o professor da disciplina.

O resultado será publicado em www.ufmt.br e www.ppghis.com em 09/08/2016,
havendo possibilidade de recurso à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em

História por meio de processo devidamente instruído e protocolizado junto ao Protocolo
Geral 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 10/08/2016 na
página oficial da UFMT em www.ufmt.br 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$164,27 (cento e sessenta e quatro reais e vinte e sete
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 (cópia autenticada ou com apresentação do
original) deverá ser apresentado por ocasião da efetivação da matrícula, a ocorrer entre os
dias 10/08/2016 a 12/08/2016 na Secretaria do PPGHis, sala 32 do IGHD, das 13:00 às
18:30. O valor da taxa de inscrição não será devolvido.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso d e
D o u t o r a d o do PPG em História/ UFMT.
Cuiabá, 05 de julho de 2016.
Prof. Dr. Candido Moreira Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós-graduação em História

