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EDITAL 01-2022 
 

EDITAL PARA DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – PPGH – NÍVEL MESTRADO 

 

 

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

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

especiais candidatos à disciplina isolada, a ser cursada no primeiro semestre de 2022. O 

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

em História. 

 

OBSERVAÇÃO: Devido aos efeitos da Pandemia de COVID-19, as aulas das disciplinas 

do PPGH seguirão o calendário acadêmico da Unimontes, bem como as normativas oficiais 

e prerrogativas da pós-graduação na universidade a respeito do formato das aulas, podendo 

ser presencial, remoto ou híbrido, conforme resolução dos órgãos colegiados. 

 

I- CALENDÁRIO DO PROCESSO 

 

21/12/2021 – Publicação do Edital 

01/02/2022 – 04/02/2022 – Inscrição para pleitear vaga em disciplina isolada  

11/02/2022 – Resultado do processo seletivo  

14/02/2022 – 18/02/2022 até as 17:00hs – Prazo para interposição de recursos  

21/02/2022 – Resultado dos recursos 

23/02/2022- 24/02/2022 – Matrícula 

07/03/2022 – Início das aulas  

 

II- DISCIPLINAS ISOLADAS OFERECIDAS 

 

NOME DA DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
PROFESSOR(A) DIA/HORÁRIO 

Gênero e Subjetividade 60H/A Cláudia Maia 
Quarta-feira 

08:00 as 12:00hs 

Trabalho e Conflitos Sociais 60 H/A Rejane Meireles 
Sexta-feira 

14:00 às 18:00hs 

História, Memória e Cultura 60H/A Renato Dias Terça-feira 
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14:00 às 18:00hs 

Discurso, Representações Sociais 

e Imaginário 
60H/A Robson Della Torre 

Segunda-feira 

08:00 às 12:00hs 

 

 

1. EMENTAS DAS DISCPLINAS 

 

Disciplina: Gênero e Subjetividade  

Ementa: O conceito de gênero, o campo da História das Mulheres e a crítica feminista. 

Subjetividade, sexualidade e a crítica ao sujeito fundante e constituinte. Dispositivos e 

processos históricos de produção de subjetividades, gênero, corpos e sexualidade. 

Experiências individuais e coletivas das mulheres na história. Feminismos negro e 

decoloniais. Violência de gênero contra mulheres.  

 

Disciplina: História, Memória e Cultura 

Ementa: Principais debates e abordagens sobre a relação entre a história e a memória, com 

especial ênfase no diálogo historiográfico e no entrecruzamento com outros campos do 

conhecimento. Práticas sociais, as manifestações culturais e a oralidade como lugares de 

memória e de construção de identidades. Concentração nas representações e práticas culturais 

das sociedades, levando em consideração os processos de significação efetuados sobre 

elementos da cultura material e imaterial. 

 

Disciplina: Trabalho e Conflitos Sociais 

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: 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 alunos especiais 

em cada disciplina.  

  

IV- INSCRIÇÕES 
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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. 

 

- Cada candidato(a) só poderá se inscrever em uma única disciplina. Caso sejam enviadas 

mais de uma inscrição, a comissão considerará a última enviada.  

 

- Candidato(a)s que já tenham cursado duas disciplinas no PPGH-Unimontes como aluno(a) 

especial não poderão se inscrever nesse processo seletivo.  

 

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

mail: ppgh@unimontes.br, em arquivos separados num único e-mail constando: 

a) “Curriculo Lattes” atualizado; 

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

c) Para este processo seletivo as inscrições serão GRATUITAS. 

 

Observação:  

- As cópias dos documentos e comprovantes só serão necessárias 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. 

 

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. 
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VI- APROVAÇÃO 

 

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

professor(a) responsável pela disciplina isolada pretendida. O resultado será divulgado no 

sítio do PPGH: https://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 cinco dias após a divulgação 

do resultado. 

 

VII- MATRÍCULA 

 

A matrícula deverá ser realizada conforme orientações a serem informadas pela secretaria do 

PPGH, sendo necessária a seguinte documentação. 

 

- Para efetuar a matrícula, será necessária a seguinte documentação: 

a) Carteira de Identidade (xerox). 

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. 

d) Histórico Escolar da Graduação (xerox); 

e) O Histórico Escolar da Graduação (xerox) poderá ser entregue até 30 dias após a matrícula;  

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

g) Cadastro de Pessoa Física (xerox). 

h) Certidão de Nascimento ou de Casamento (xerox). 

i) 01 foto 3x4. 

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

 

– O candidato selecionado como aluno em regime especial que não enviar a documentação 

no prazo estabelecido por este edital 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 
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– 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/WhatsApp: (38) 3229-8318 – e-mail: ppgh@unimontes.br 

 

 

Montes Claros/MG, 21/12/2021 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia de Jesus Maia 

Coordenadora do PPGH 
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