MESTRADO
Edital de Abertura do Processo Seletivo 2017
(Publicado em 18/08/2016)

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 2017. Com área de concentração em “História, territórios e fronteiras”, o curso conta com três
linhas de pesquisa: 1) Territórios, sociedades e dimensões da política; 2) Fronteiras, identidades e
culturas e 3) Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades.

I. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas de 03 a 14 de outubro de 2016, na secretaria do Programa de PósGraduação em História, sala 32 do Instituto de Geografia, História e Documentação (IGHD), da
Universidade Federal de Mato Grosso, das 13 às 18 horas -, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Poderão inscrever-se candidatos que concluíram cursos de graduação na área de Ciências Humanas e
Sociais e afins.
Documentos exigidos para a inscrição dos candidatos ao mestrado:
IMPORTANTE: todas as fotocópias devem ser apresentadas autenticadas por cartório ou com
os originais para autenticação administrativa por servidor público identificado com
número do SIAPE :
a) Comprovante de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira (inglês,
espanhol ou francês).
1. Serão aceitos somente certificados, expedidos no máximo há dois anos, oriundos das
seguintes instituições:
2. Certificado fornecido pelo Instituto de Linguagens / Departamento de Letras da UFMT
3. Certificado fornecido por outra Universidade Pública Brasileira
4. 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 (excluídos o cronograma e a bibliografia), adequado às
possibilidades de orientação dos professores que compõem as linhas de pesquisa do
Programa, considerando que o prazo máximo para o desenvolvimento da pesquisa é de
dois anos. O projeto deverá conter:
1.1. Capa (nome do autor, título, linha de pesquisa, local, mês e ano);
1.2. Apresentação (delimitação do objeto de estudo, justificativa do tema, discussão
bibliográfica);
1.3. Objetivos (definição das metas de investigação);
1.4. Referências teóricas (principais conceitos a serem utilizados na pesquisa);
1.5. Fontes e metodologia (descrição dos meios, instrumentos e atividades necessárias
ao tratamento do problema a partir das fontes);
1.6. Cronograma de pesquisa
1.7. 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 de conclusão de graduação ou equivalente ou documentação que
comprove estar o candidato em condições de colar grau no curso de graduação, antes do
período de matrícula; Títulos de graduação obtidos no exterior deverão estar revalidados de
acordo com a legislação vigente (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394/1996);
d) Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação;
e) Curriculum Lattes (extraído da Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/). Não é necessário
documentar o curriculum.
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 ou declaração de regularidade emitida pela Receita Federal (documento
não necessário para estrangeiros);

k) Fotocópia de quitação com o serviço militar, para candidato do sexo masculino;
l)

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
1. O valor da taxa de inscrição é de R$180,00 (cento e oitenta reais) deverá ser pago
exclusivamente por meio de boleto bancário. O boleto bancário para pagamento da
taxa de inscrição ficará disponível no site da Fundação Uniselva
http://www.fundacaouniselva.org.br

2. Somente será aceito como comprovante de pagamento boleto Bancário com
autenticação de pagamento original ou o boleto bancário com comprovante de
pagamento original emitido pelos caixas eletrônicos. Não serão aceitas cópias de
comprovante de pagamento. O valor da taxa de inscrição não será devolvido.
3. Os casos de isenção do pagamento da taxa de inscrição são aqueles previstos pela
legislação da Universidade Federal de Mato Grosso (Resolução CONSEPE nº 05/2008).
m) Pedido de inscrição devidamente preenchido.
n) Candidatos estrangeiros deverão apresentar a seguinte documentação: cópias do RNE
(registro Nacional de Estrangeiros - emitido pela Polícia Federal), visto de permanência
vigente, Passaporte e diploma de graduação revalidado por IES brasileira, conforme
legislação vigente - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (cópias autenticadas em
cartório ou apresentação dos originais para autenticação administrativa);

II. INSCRIÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA
Os candidatos residentes fora de Cuiabá poderão solicitar inscrição mediante procuração ou via SEDEX,
com postagem até o dia 14 de outubro de 2016, para o seguinte endereço:
Programa de Pós-Graduação em História
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Geografia, História e Documentação
Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 – Boa Esperança
CEP: 78 060-900 - Cuiabá, MT

III.

SELEÇÃO

A seleção será realizada por linha de pesquisa. A Coordenação do PPGHis constituirá as comissões que
serão responsáveis pelos procedimentos acadêmicos do processo seletivo, após indicação da
respectiva linha de pesquisa e por meio de portaria. Os trâmites administrativos serão de incumbência
da Coordenação e da Secretaria do PPGHis. Todas as fases do processo seletivo serão eliminatórias.

Fase I – Homologação das inscrições
No dia 20 de outubro de 2016 será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos
endereços eletrônicos www.ufmt.br e www.ppghis.com o resultado da análise da
documentação apresentada pelos candidatos.
Critérios para homologação:
a) Verificação e análise da documentação;
b) Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação na forma
solicitada neste edital.
Estarão aptos para a realização da Fase II do Processo Seletivos os candidatos que obtiverem
a homologação de suas inscrições.

Recurso Fase I: os recursos contra eventuais inscrições indeferidas poderão ser interpelados
junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História por meio de processo
devidamente instruído e protocolado no 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 24 de outubro de 2016.

Fase II – Prova escrita
No dia 10 de novembro de 2016 será realizada a Prova Escrita, a partir de bibliografia indicada
pela linha de pesquisa escolhida pelo candidato, na sala 08, no IGHD/UFMT, a partir das 14
horas, com duração máxima de 4 (quatro) horas.

A realização obedecerá as seguintes normas:
a)
b)
c)
d)

Antes do início da prova escrita, o candidato deverá apresentar o documento
original: RG ou a Carteira de Habilitação.
Não será permitida a utilização de equipamentos eletrônicos de qualquer natureza.
Não será permitida a consulta a quaisquer tipos de materiais.
Não será permitida a permanência de pessoas estranhas ao Processo Seletivo nas
salas de realização das provas.

Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não apresentar documentos com
foto no início da prova; b) inserir quaisquer formas de identificação em sua prova escrita; c)
não comparecer ao local determinado para as provas, nos horários fixados; d) não se
submeter à prova.
Critérios de avaliação:
a) Domínio do conteúdo solicitado – valor: 6 pontos
b) Coerência, objetividade e clareza na argumentação – valor: 3 pontos
c) Adequação à norma culta da língua portuguesa – valor: 1 ponto
d) Nota final da 2ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens a, b e c acima.
Nota mínima para aprovação na 2ª fase: igual ou maior que 7,0 (sete) pontos, em uma
escala de pontuação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

Resultado: 17 de novembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços eletrônicos:
www.ufmt.br e www.ppghis.com.
Recurso Fase II: os recursos contra a reprovação na prova escrita poderão ser interpelados
junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História por meio de processo
devidamente instruído e protocolado no 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 21 de novembro de 2016.

Fase III – Arguição sobre o Projeto de Pesquisa
Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016 será realizada a Arguição sobre o projeto de pesquisa
com os candidatos aprovados nas etapas anteriores. A mesma ocorrerá das 08 às 12 horas e
das 14 às 18 horas, sala 08, do IGHD.
Critérios de avaliação da arguição:
a) Domínio de conteúdo apresentado no projeto e conhecimento da bibliografia
elencada para pesquisa – valor: 4 pontos
b) Acesso às fontes e familiaridade com a metodologia a ser empregada na pesquisa valor: 3 pontos
c) Argumentação sobre a exequibilidade da proposta – valor: 2 pontos
d) Disponibilidade para a realização de atividades inerentes ao curso de mestrado a ser
realizado no âmbito do PPGHIS – valor: 1 ponto
e) Nota final da 4ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens a, b, c e d.
Nota mínima para aprovação na 3ª fase: igual ou maior que 7,0 pontos, em uma escala de
pontuação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
O eventual caso de um ou mais membros da comissão de avaliação eximir-se de formular
perguntas durante a arguição não será considerado quebra de isonomia do processo de
avaliação.
Resultado: 07 de dezembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços eletrônicos:
www.ufmt.br e www.ppghis.com.
Recurso Fase III: os recursos contra a reprovação na arguição sobre o projeto de pesquisa
poderão ser interpelados junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História por
meio de processo devidamente instruído e protocolado no 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 09 de dezembro de 2016.

Resultado Final da Seleção
Dia 12 de dezembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços eletrônicos:
www.ufmt.br e www.ppghis.com.
1. Os candidatos aprovados em cada etapa serão classificados de acordo com a média
aritmética da soma das notas obtidas nas etapas seletivas (prova escrita e arguição).
2. 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.

IV.

NÚMERO DE VAGAS

O Programa de Pós-Graduação em História – “História, territórios e fronteiras” – oferecerá até
24 (vinte e quatro) vagas para o mestrado em 2017 assim distribuídas:
Linha de Pesquisa 01: Territórios, sociedades e dimensões da política – 08 vagas
Linha de Pesquisa 02: Fronteiras, identidades e culturas – 08 vagas
Linha de Pesquisa 03: Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades – 08 vagas
A oferta informada acima não implica em qualquer compromisso com o preenchimento total
das vagas nem em obrigatoriedade de concessão de bolsas.

V.

BIBLIOGRAFIA INDICADA

Linha de Pesquisa 01: Territórios, sociedades e dimensões da política.
FONTANA, Joseph. História: análise do passado e projeto social. Bauru: EDUSC, 1998.
GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo: Cia das Letras, 2002.
PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 2012.
RÉMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010.
Linha de Pesquisa 02: Fronteiras, identidades e culturas.
DETIENNE, Marcel. A identidade Nacional, um enigma. Belo Horizonte: Autentica, 2013.
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora da UNESP, 2005.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3.ed. São Paulo: Editora Companhia das Letras,
1994.
SILVA, Tomaz Tadeu. Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes, 2003.
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São
Paulo: Editora Companhia das Letras, 1998.
WEGNER, Robert. A conquista do Oeste. A fronteira na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2000.
Linha de Pesquisa 03: Ensino de Patrimônio e Subjetividades História,
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Org.). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de
Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. História.
São Paulo, 2005, vol. 24, n. 1, p.77-98, 2005.
ROCHA, Helenice; MAGALHÃES, Marcelo; GONTIJO, Rebeca (Org.). A escrita da história escolar:
memória e historiografia. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão Resende (Org.). Jörn Rüsen e o ensino
de história. Curitiba: EdUFPR, 2010.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; URBAN, Ana Claudia (Org.). Passados possíveis: a
Educaçao Histórica em debate. Ijuí: Ed. Unijuí, 2014.
SIMAN, Lana Mara Castro; FONSECA, Thais Nivia de Lima e (Org.). Inaugurando a História e
construindo a nação: discursos e imagens no ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

VI.

COMISSÕES DO PROCESSO SELETIVO

1. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Linha de Pesquisa 01: Territórios, sociedades e dimensões da política.
Prof. Dr. Cândido Moreira Rodrigues (Presidente)
Prof. Dr. Anderson Roberti dos Reis
Prof. Dr. João Carlos Barrozo
Linha de Pesquisa 02: Fronteiras, identidades e culturas.
Prof. Dr. João Paulo Rodrigues (Presidente)
Prof. Dr. Carlile Lanzieri Junior
Prof. Dr. André Ribeiro
Linha de Pesquisa 03: Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades.
Profª. Drª. Ana Maria Marques (Presidente)
Profª. Drª. Jaqueline Zarbato
Prof. Dr. Marcelo Fronza
2. COMISSÃO DE RECURSOS
Prof. Dr. Fernando Tadeu de Miranda Borges (Presidente)
Prof. Dr. José Manuel Marta
No caso do impedimento de algum professor para realização da avaliação, a composição
da banca será alterada mediante retificação realizada pela Coordenação.

VII.

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 (pelo Coordenador do Programa ou membro do Colegiado
indicado para tanto) dos pareceres avaliativos das diversas fases do processo seletivo ao candidato
que solicitá-la, junto à Secretaria do Programa, para fundamentar o recurso; devendo o Programa
disponibilizar os critérios utilizados na correção. A concessão de vistas é parte constitutiva do processo
de interposição de recurso e deve, portanto, obedecer ao prazo vigente neste edital.

VIII.

BOLSAS

O Programa de Pós-Graduação em História não se compromete a conceder bolsas aos
candidatos aprovados. A cota de bolsas não é determinada pelo Programa de Pós-graduação, mas sim
por Instituições Financiadoras de Pesquisa. Dessa forma, a distribuição de bolsas dependerá
exclusivamente da disponibilidade de cotas concedidas ao Programa e de classificação dos
candidatos à bolsa realizada pela Comissão de Bolsas do PPGHIS.

IX.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. À Coordenação do PPGHis caberá decidir sobre as questões não previstas no presente
Edital.
2. Para mais informações, dirigir-se à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História
da UFMT, no Instituto de Geografia, História e Documentação (IGHD), na Av. Fernando
Corrêa da Costa n° 2367 Bairro: Boa Esperança Tele/Fax: (065) 3615-8493 ou pelo e-mail:
gerapesquisa@gmail.com

3. Período de Matrícula: 01 a 27 de fevereiro de 2017.
4.

Início das aulas: 02 de março de 2017.

Este Edital foi aprovado em reunião extraordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em História, no dia 14 de julho de 2016.

Prof. Dr. Cândido Moreira Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós–Graduação em História – IGHD/UFMT
Prof. Dr. Marcus Cruz
Vice-Coordenador de Pós-Graduação em Historia - IGHD/UFMT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade
Período de Inscrições
Fase I: Homologação das inscrições
Recurso à fase I
Resultado dos recursos à fase I
Fase II: Prova Escrita
Resultado da Fase II: Prova Escrita
Recursos à fase II
Resultado dos recursos à fase II
Fase III: Arguição do Projeto de Pesquisa
Resultado Fase III: Arguição do Projeto de
Pesquisa
Recursos à fase III
Resultado dos recursos à fase III
Resultado Final
Recurso ao resultado final
Resultados dos recursos ao resultado final
Matrícula dos aprovados
Início das aulas

Data
03 a 14 de outubro de 2016
20 de outubro de 2016
21 de outubro de 2016
24 de outubro de 2016
10 de novembro de 2016
17 de novembro de 2016
18 de novembro de 2016
21 de novembro de 2016
05 e 06 de dezembro de 2016
07 de dezembro de 2016
08 de dezembro de 2016
09 de dezembro de 2016
12 de dezembro de 2016
13 de dezembro de 2016
14 de dezembro de 2016
01 a 27 de fevereiro de 2017
02 de março de 2017

