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O Programa de Pós-Graduação em História – Nível de Mestrado – da Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes) comunica a abertura de inscrições para a seleção de alunos 

especiais candidatos às disciplinas isoladas a serem cursadas no primeiro semestre de 2020. O 

presente Edital encontra-se de acordo com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 

História. 

 

I- CALENDÁRIO DO PROCESSO 

 

14/02/2020 – 06/03/2020 – Inscrição para pleitear vaga em disciplina isolada 

10/03/2020 – Resultado do processo seletivo 

12/03/2020 – 13/03/2020 – Matrícula na secretaria do PPGH 

16/03/2020 – Início do semestre letivo 

 

II- DISCIPLINAS ISOLADAS OFERECIDAS 

 

 

NOME DAS DISCIPLINAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

DOCENTE DIA E 

HORÁRIO 

Tópicos Especiais em Poder, 

Trabalho e Identidades II 

60 H/A Felipe Azevedo 

Cazetta 

Segunda-feira 

08:00hs as 12:00hs 

Trabalho e Conflitos Sociais 60 H/A Rejane Meirelles Terça-feira 

08:00hs as 12:00hs 

Discurso, Representações 

Sociais e Imaginário 

60 H/A Vinícius Dreger Quarta-feira 

08:00hs as 12:00hs 

Tópicos Especiais em Cultura, 

Relações Sociais e gênero II 

60 H/A Ester Liberato Sexta-feira 

08:00hs as 12:00hs 

 

 

1. EMENTA DAS DISCPLINAS  

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Poder, Trabalho e Identidades II 

Ementa: Conceitos e debates acerca de reacionarismo, tradição e conservadorismo; definição 

e análise de movimentos e regimes de extrema-direita, tais como integralismo, fascismo 

clássico e formas contemporâneas de extremismo de direita. 

 

 

Disciplina: Trabalho e Conflitos Sociais 
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Ementa: Os mundos do trabalho; relações de trabalho; organizações, experiências e cotidiano 

dos trabalhadores; disciplina e controle social, formas de trabalho compulsório, divisão 

territorial do trabalho; movimentos e conflitos sociais. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Cultura, Relações Sociais e gênero 

Ementa: A disciplina abordará a História do Esporte e das Práticas Corporais e suas 

interconexões com o campo da historiografia contemporânea focalizando, notadamente, a 

História Cultural. Trata de analisar as proposições da História Cultural como estratégia 

analítica para a pesquisa em História do Esporte e das Práticas Corporais. 

 

Disciplina: Discurso, Representações Sociais e Imaginário 

Ementa: Discurso, práticas discursivas, produção de sentidos e imagens. Subjetividade, 

intersubjetividade e representações sociais. Conceito de imaginário, o inconsciente, e a 

relação entre o instituído e o instituinte na formação e análise da sociedade. 

 

 

III- VAGAS 

 

O Programa disponibilizará o preenchimento de até 15 (quinze) vagas para cada disciplina, 

incluindo alunos. O/a aluno/a poderá se matricular em apenas uma disciplina.  

  

IV- INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas conforme o calendário, somente via e-mail: 

ppgh@unimontes.br   

 

- Poderão se inscrever candidatos que tenham concluído curso de graduação, prioritariamente, 

nas áreas de Ciências Humanas. A aceitação de candidatos de outras áreas depende da 

articulação entre o interesse de estudo e a disciplina.  

 

- A documentação, abaixo especificada, deverá ser salva em PDF e encaminhada para o e-

mail: ppgh@unimontes.br, em arquivo único constando: 

a) “Curriculo Lattes” atualizado; 

b) Ficha de Inscrição com os dados preenchidos (Vide modelo, em anexo),  

c) Carta de intenções em relação ao curso (Ver ficha de inscrição) 

d) O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 1); pagar o valor de 

inscrição ao PPGH no valor de R$ 100,00 (Cem reais) no Banco SICOOB, agência 

4092-4, Conta Corrente 15723-6, Titular da Conta: FADENOR. – Não serão válidos 

os depósitos efetuados em envelopes. A inscrição deve ser paga até 06/03/2020. Os 

pedidos de inserção do valor de inscrição deverão ser encaminhados por meio de 

requerimento à coordenação do PPGH, juntamente com documentos comprobatórios 

da situação financeira do candidato.  

 

 

Observações:  

mailto:ppgh@unimontes.br
mailto:ppgh@unimontes.br
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- As cópias dos documentos e comprovantes só serão necessários no ato da matrícula, para os 

candidatos selecionados.  

- A falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará inválida a inscrição, a qual 

não será homologada. 

- A Secretaria do PPGH não fará a verificação da documentação enviada, sendo de 

responsabilidade do(a) candidato(a) a falta de qualquer documento. 

- Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estabelecido neste Edital. 

- Professores efetivos da rede pública de ensino em pleno exercício estão isentos da taxa 

de inscrição, mediante requerimento e documentação comprobatória. 

 

 

V- PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1. Critérios 

a) Análise do “Curriculo Lattes”, no que se refere à sua formação acadêmica; 

b) Análise da proposta de intenções e razões por que deseja cursar a disciplina, no que 

se refere à pertinência e consistência da justificativa em relação à disciplina escolhida 

pelo candidato; 

c) O(a) professor(a) responsável pela disciplina, conforme definição pelo Colegiado do 

PPGH, se reserva o direito de não preencher as vagas ofertadas neste Edital o que não 

caberá recurso ou revisão da seleção efetuada pelo(a) professor(a) ofertante de vaga em 

disciplina isolada. 

 

VI- APROVAÇÃO 

 

Serão selecionados os candidatos a aluno(a)s especiais considerados aptos pelos professores 

responsáveis por cada uma das disciplinas isoladas pretendidas. O resultado será afixado na 

Secretaria do PPGH e divulgado no sítio: www.unimontes.br e 

www.posgraduacao.unimontes.br/ppgh, conforme o calendário do processo. Os recursos 

poderão ser apresentados por meio de um texto do Candidato contestando o resultado dirigido 

à coordenação do PPGH, até dois dias após a divulgação do resultado. 

 

VII- MATRÍCULA 

 

A matrícula será realizada conforme o calendário no horário de 13 às 17h, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, localizada no Prédio da Pós- Graduação do 

CCH - terceiro andar (Prédio 8) – Telefone: (38) 3229-8318, no Campus Universitário 

“Professor Darcy Ribeiro”, em Montes Claros – MG. 

 

- Para efetuar a matrícula será necessária a seguinte documentação: 

a) Carteira de Identidade (xerox). 
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b) Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão da graduação expedida pela Secretaria 

Geral. Para quem entregar Declaração, o Diploma de Graduação deverá ser entregue até 120 

dias após a matrícula.  

c) Título de Eleitor com prova de quitação das obrigações eleitorais (xerox). 

d) Cadastro de Pessoa Física-CPF (xerox). 

e) 01 foto 3x4. 

f) Se do sexo masculino, Certificado Dispensa Incorporação ou de Reservista (xerox). 

 

– O candidato selecionado como aluno em regime especial que deixar de comparecer para 

efetivar sua matrícula, no prazo estipulado, será considerado desistente. A convocação, ou 

não, de outro candidato ficará a critério do(a) professor(a) que oferta a disciplina. 

 

– Em hipótese alguma haverá trancamento de matrícula. 

  

VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

– Ao efetuar sua matrícula, o candidato a aluno especial estará aceitando o cumprimento das 

normas regimentais e estatutárias da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, 

bem como do Programa de Pós-Graduação em História – Nível Mestrado. 

 

- A eventual passagem da condição de aluno especial para a de regular, com aproveitamento 

de créditos, somente poderá ocorrer desde que satisfeitas todas as exigências de inscrição e 

seleção a que estão sujeitos os alunos regularmente matriculados. 

 

– Quaisquer aspectos omissos neste Edital serão submetidos à apreciação do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros – 

Unimontes. 

 

– Os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História se reservam ao 

direito de não preencher as vagas ofertadas neste Edital. 

 

INFORMAÇÕES 

 

Maiores informações: Secretaria do PPGH – Campus Universitário “Prof. Darcy Ribeiro” – 

Vila Mauriceia – Prédio da Pós- Graduação do CCH - terceiro andar (Prédio ao lado do 

auditório)  –  Telefone: (38) 3229-8318 – das 13:00 às 18:00. e-mail: ppgh@unimontes.br 

 

 

Montes Claros/MG, 07 de fevereiro, 2020. 

 

Profa. Dra. Cláudia de Jesus Maia 

Coordenadora do PPGH 


