
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

Campus Universitário “Professor Darcy Ribeiro” – Prédio 9 – Centro de Pós-graduação 
Caixa Postal n° 126 – Montes Claros – MG – CEP 39401-089 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgh/ ; Email: ppgh@unimontes.br - Telefone: (38)3229-8318 

 

 

EDITAL PPGH-UNIMONTES 01-2022 

BOLSA DE PÓS-DOUTORADO 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Estadual de Montes 

Claros (Unimontes) comunica a abertura de inscrições para a seleção de candidatos a Estágio 

Pós-Doutoral. O presente Edital encontra-se em conformidade com o disposto no Edital 

CAPES nº 16/2022 - Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-

Doutorado – Estratégico, seguindo o disposto no Regulamento da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da Unimontes-MG e no Regulamento do PPGH da Unimontes-MG.  

 

1. OBJETIVOS 

 

Contribuir para o aperfeiçoamento e consolidação do PPGH-Unimontes/MG, a partir 

da atuação de jovens doutores por meio do desempenho no ensino e na pesquisa; ampliar o 

conhecimento, a produção científica e a adoção de tecnologias no Programa; estimular a 

integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento 

profissional relacionados à área da História; propiciar por meio da(o) bolsista de Pós-

Doutorado aumento da eficácia do PPGH no que diz respeito à formação de seus mestres, 

sua inserção e impacto social contribuindo, assim, para consolidar ações e cumprimento de 

metas propostas no Planejamento Estratégico do programa. 

 

2. DO PROJETO DO PPGH VINCULADO AO EDITAL CAPES 16/2022  

 

O projeto, intitulado “Diálogos entre História Social, ensino de História e História 

Pública”, pretende potencializar e consolidar as ações do PPGH relativas às áreas de ensino 

(básico e superior), pesquisa (incentivo à produção intelectual qualificada e produções 

técnicas) e inserção social (discussões e experimentações sobre os usos do passado e sobre 

as dimensões públicas da história). Para tanto, este projeto tem como um de seus objetivos 

consolidar as ações do PPGH/Unimontes-MG para fortalecer sua atuação de forte inserção e 

impacto social, além de continuar aperfeiçoando a formação do corpo discente na atuação 
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profissional na região, ações necessárias para superar os apontamentos recebidos na última 

avaliação quadrienal publicizada.  

Objetiva-se, portanto, consolidar a formação de pesquisadores qualificados 

comprometidos com o desenvolvimento científico, cultural, humano e social dos territórios 

em que estarão inseridos; qualificar profissionais para atuarem no ensino de História, ao nível 

básico e superior com habilidades para integrar ensino e pesquisa na prática docente; 

consolidar o PPGH como um ambiente favorável à investigação científica e a produção de 

conhecimentos e inovação historiográfica com permanente estímulo à interdisciplinaridade; 

verter os conhecimentos gerados no PPGH, resultantes das pesquisas, através de eventos 

científicos, em publicações e de debates com setores da sociedade civil; promover maior 

integração da graduação com a pós-graduação e com o ensino básico, através da realização 

de atividades conjuntas; auxiliar e fornecer subsídios técnicos e científicos para elaboração 

de políticas públicas e ações que impactem positivamente a região e contribuam para 

transformar sua realidade em aspectos como de preservação de acervos regionais, formação 

de professores, enfrentamento às violências, publicização da história regional, dentre outras 

ações; aperfeiçoar a formação de pesquisadores qualificados para o trabalho com as fontes 

históricas, conceitos e métodos no desenvolvimento de pesquisas, nas articulações entre 

educação superior e educação básica; propiciar o intercâmbio dos pesquisadores do PPGH 

com outras instituições de pesquisa, na perspectiva de uma produção integrada com outros 

grupos no país. 

 

2.1 DAS AÇÕES DO PROJETO 

 

Desenvolvimento de um conjunto de reflexões e ações com foco nas nuances e 

expectativas que regem tanto a formação acadêmica e profissional dos discentes, quanto a 

publicização das pesquisas desenvolvidas no Programa, por discentes e docentes. As ações a 

serem executadas são, dentre outras: produção e divulgação de minicursos e oficinas de 

ensino-aprendizagem, com foco no diálogo entre História Social, ensino de História e 

História Pública; produção de recursos didáticos relativos à produção e planejamento de 

projetos de pesquisa (vídeos para o Canal do Youtube do PPGH, elaboração de textos, 
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oficinas de produção de projeto, podcasts, dentre outros); participação em eventos, simpósios 

temáticos e/ou mesas de debates relacionados às temáticas do Projeto; diálogos e 

aproximações com a educação básica e instituições de pesquisa, guarda e divulgação do 

passado histórico (como os museus, institutos de pesquisa e arquivos históricos da região 

norte de Minas Gerais); organização de livro (e-book) reunindo as contribuições de 

pesquisadores que tematizam questões relacionadas diretamente com a pesquisa em níveis 

empíricos e/ou teórico-metodológicos; parcerias com o Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem em História, vinculado ao Instituto de História da Universidade Federal de 

Uberlândia, no intuito de aperfeiçoar e incentivar as ações docentes e discentes nas áreas do 

projeto, fortalecendo o diálogo e os debates que envolvem o Ensino de História, 

especialmente os diálogos entre as investigações acadêmicas e as práticas docentes, 

promovendo também um seminário de pesquisa; diálogo e troca de experiências realizadas 

nos programas Residência Pedagógica e Pibid; criação de Grupo de Pesquisa vinculado ao 

CNPq. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO E DA CONCESSÃO DA BOLSA 

 

 

a) Poderão ser beneficiários das bolsas de Pós-Doutorado doutores titulados há no 

máximo 5 (cinco) anos, a contar da data da implementação da bolsa; 

b) Os candidatos devem possuir Doutorado prioritariamente na área de História. Serão 

aceitas inscrições de outras áreas do conhecimento, preferencialmente na área das 

Ciências Humanas; 

c) É desejável conhecimento em informática (pacote Office, ferramentas de edição de 

vídeos, criação e manutenção de websites, etc.); 

d) O valor das bolsas é definido pela CAPES, conforme informado no site: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

e) As bolsas concedidas no âmbito da CAPES serão pagas diretamente ao beneficiário 

através do Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA), o qual poderá ser 

acessado por meio do link: https://scba.capes.gov.br; 
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f) Não será permitida a utilização de dados bancários de terceiros, conta conjunta na 

qual o bolsista não seja o titular ou de conta poupança para recebimento da bolsa; 

g) É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da Unimontes-

MG; 

h) É vedado ao bolsista acumular bolsa de outro programa da CAPES ou de outra 

agência de fomento federal, estadual ou municipal, exceto nos casos expressamente 

autorizados em ato normativo da CAPES mediante requerimento prévio.  

 

4. DAS VAGAS 

 

O PPGH terá até 2 (dois) bolsistas de Pós-Doutorado indicados para desenvolver suas 

atividades no Programa, ao longo da vigência do projeto, tendo a bolsa duração máxima de 

24 (vinte e quatro) meses, improrrogáveis.  

As bolsas de Pós-Doutorado serão implementadas de maneira escalonada, sendo que 

a primeira bolsa será implementada a partir do início do projeto (2022), e a segunda bolsa, 

no segundo ano de execução do projeto (2023). 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas gratuitamente, conforme o cronograma, somente via 

e-mail: coord.ppgh@unimontes.br 

Poderão se inscrever candidatos que tenham concluído nos últimos 5 (cinco) anos o 

curso de Doutorado: prioritariamente, na área de História; preferencialmente, na área de 

Ciências Humanas. A documentação, abaixo especificada, deverá ser salva em PDF e 

encaminhada para o e-mail: coord.ppgh@unimontes.br , em arquivo único constando: 

 

a) Cópia do CPF e RG (se estrangeiro, cópia do Passaporte contendo os dados 

pessoais); 

b) Cópia do diploma de Doutorado (ou equivalente); 

c)  “Currículo Lattes” atualizado (não serão necessárias comprovações do currículo); 

d) Plano de atividades contendo interesses, ações e possibilidades de intervenções no 

projeto descrito no item 2 deste edital, levando-se em conta a formação acadêmica, a 
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área de atuação do candidato, o projeto do PPGH vinculado ao Edital CAPES 

16/2022, conforme descrito no item 2, e as Linhas de Pesquisa do PPGH. 

 

Observações:  

- O candidato assume que são verdadeiras as documentações e informações enviadas por ele 

neste processo seletivo; 

- A falta de quaisquer documentos acima listados tornará inválida a inscrição, a qual não será 

homologada; 

- O 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. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

a) Análise do Plano de atividades (60 pontos), sendo: 

- Adesão e coerência ao projeto proposto no item 2 deste edital (30 pontos); 

- Ações e atividades propostas em consonância com, pelo menos, uma das Linhas 

de Pesquisa do PPGH (20 pontos); 

- Propostas de utilização da estrutura do PPGH, dos projetos a ele vinculados 

(https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgh/) e demais ferramentas e 

instrumentos (10 pontos). 

 

b) Análise do “Currículo Lattes” (40 pontos), no que se refere a: 

- Área de formação (10 pontos), sendo 10 pontos para Doutorado na área de História; 

6 pontos para Doutorado em outras áreas das Ciências Humanas; e 3 pontos para 

demais áreas do conhecimento; 

- Publicações bibliográficas do candidato (30 pontos). Os critérios utilizados serão os 

dispostos nas atuais “Normas de Credenciamento” do PPGH, em seu anexo 1: 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/uploads/sites/2/2019/04/Normas-de-

credenciamento-e-recredenciamento-de-docentes.pdf 

 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

A comissão do processo seletivo é composta pelo coordenador do PPGH Prof. Dr. 

Rafael Dias de Castro (Presidente),  pela coordenadora-adjunta Profa. Dra. Helena Amália 

Papa e pela professora permanente Dra. Rejane Meireles Amaral Rodrigues. Suplentes: 

Profa. Dra. Ester Liberato Pereira e Prof. Dr. César Henrique de Queiroz Porto. 
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8. CRONOGRAMA  

 

ITEM EVENTO DATA 
1 Publicação do edital  07/10/2022 

2 Prazo para impugnação do edital  08/10/2022 a 10/10/2022 

3 Resultado de recursos de impugnação 11/10/2022 

4 Período para inscrições e envio da documentação para o e-

mail coord.ppgh@unimontes.br 

11/10/2022 a 20/10/2022 

5 Homologação das inscrições 21/10/2022 

6 Prazo para interposição de recursos 21/10/2022 a 23/10/2022 

7 Resultado de recursos 24/10/2022 

8 Seleção pela Banca Examinadora 24/10/2022 a 31/10/2022 

9 Resultado preliminar Até 31/10/2022 

10 Prazo para interposição de recursos 31/10/2022 a 03/11/2022 

11 Resultado final 04/11/2022 

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

- Todas as informações e resultados de etapas referentes a esse processo seletivo serão 

publicadas exclusivamente no site do PPGH: 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgh/; 

 

– A concessão das bolsas de Pós-Doutorado objetos desse edital está condicionada à liberação 

dos recursos por parte da CAPES, via Edital 16/2022. O PPGH-Unimontes/MG não possui 

ingerência na liberação ou na condução do processo de concessão da referida bolsa. 

 

– 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 e deliberados, seguindo o disposto no Regimento de Pós-Graduação da 

Unimontes-MG e no Regimento do PPGH Unimontes-MG. 

 

- Envio de recursos, dúvidas e maiores informações devem ser encaminhadas para o e-mail: 

coord.ppgh@unimontes.br. 

 

Montes Claros/MG, 07/10/2022 

 

Prof. Dr. Rafael Dias de Castro 

Coordenador do PPGH 
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