UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS CANDIDATOS ÀS
DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
HISTÓRIA – PPGH – NÍVEL DE MESTRADO
(1º Semestre de 2018)
O presente Edital, encontra-se de acordo com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação
em História – PPGH – Nível de Mestrado.
1 – VAGAS
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 2018. O
Programa disponibilizará o preenchimento de até 15 (quinze) vagas para cada disciplina.
2 – DISCIPLINAS
As disciplinas ofertadas, abaixo especificadas, possuem carga horária de 60 horas,
correspondendo a 04 (quatro) créditos cada, a serem realizadas no Campus da Unimontes
durante o primeiro semestre letivo do PPGH, que se inicia em 19/02/2018 e encerramento em
29/06/2018.
2.1 – Tópicos Especiais em Poder, Trabalho e Identidades I
Docente: Laurindo Mékie Pereira
Dia: Quarta – feira
Horário: 14 às 18h
Ementa: Estudo de temas, questões e categorias importantes para o desenvolvimento das
pesquisas vinculadas a linha de pesquisa Poder, Trabalho e Identidades; o percurso da história
política, vertentes de estudo do poder; história social da política, história conceitual/filosófica do
político, culturas políticas
2.2 – Trabalho e conflitos sociais
Docentes: Rejane Meireles Amaral Rodrigues
Dia: Terça-feira
Horário: 08 às 12h
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.
2.3 – História, Memória e Cultura
Docente: Alysson Luiz Freitas de Jesus
Dia: Sexta-feira
Horário: 13:30 às 17:30h
Ementa: Análise das relações e produções de pesquisa na interseção entre História e Memória;
estudo da historiografia social e cultural nas últimas décadas, a partir da evolução do próprio
fazer historiográfico; compreensão da historiografia e suas várias possibilidades de produção de
projetos de pesquisa; a relação entre História e demais áreas, tais como Literatura,
Comunicação Social, Direito, Ciências Sociais, Publicidade, Psicologia, Arquitetura, entre outras;
apontamentos e direcionamentos para a produção de projetos em (e relacionados a) História.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
2.4 – Gênero e Subjetividade
Docente: Cláudia de Jesus Maia
Dia: Terça-feira
Horário: 08:00 às 11:40 h
OBJETIVOS
Esse seminário tem por objetivo fornecer subsídios teórico-metodológicos para trabalhos de
pesquisa desenvolvidos no âmbito da História das mulheres e dos estudos feministas e de
gênero que tenham como temas práticas e representações femininas, masculinidades,
violência de gênero, violência contra mulheres; (des)construção de identidades sexuais e de
gênero; saberes e fazeres femininos; feminismos; corpo e sexualidade; produção de
subjetividade; desigualdades de gênero, dentre outras temáticas abrangidas por esse campo
de estudos.
O seminário se articulará a partir de quatro eixos temáticos: um que abordará questões
relativas à constituição do sujeito e a (des)construção das identidades na pós-modernidade; o
segundo discutirá conceitos como patriarcado, diferença sexual e gênero no âmbito das
teorias feministas; o terceiro abordará discussões sobre corpo e sexualidade; o quarto eixo
temático abordará a violência de gênero com ênfase na violência contra mulheres.
EMENTA
Gênero como categoria de análise histórica. O conceito de subjetividade e a crítica ao sujeito
fundante e constituinte. Representações de gênero, do feminino e do masculino. Dispositivos
e processos históricos de produção de subjetividades, gênero, corpos e sexualidade.
Experiências individuais e coletivas das mulheres na história.
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LAQUEUR, T. Inventando o sexo. Corpo e gênero dos gregos a Freud. Trad. Vera Whateley.
Rio de Janeiro, 2001.
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São Paulo: Annablume, 2012, p. 15-52.
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2.5 – Tópicos Especiais em cultura, relações sociais e gênero II
Docente: Ildenilson Meireles Barbosa
Dia: Sexta-feira
Horário:08:00 às 12:00h
Ementa: Estudo de questões relevantes apontadas pelos mestrandos e/ou docente com o intuito
de favorecer o desenvolvimento dos projetos de pesquisa vinculados à linha “Cultura, relações
sociais e gênero”.

3 – INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 22/12/2017 a 26/01/2018, somente via e-mail. Os
anexos (vide item 3.2) deverão ser encaminhados para o e-mail: ppgh.unimontes@gmail.com.
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 – e-mail: ppgh.unimontes@gmail.com
3.1 – 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.
3.2 – A documentação, abaixo especificada, deverá ser salva em PDF e encaminhada para o email: ppgh.unimontes@gmail.com, constando:
a) “Curriculo Lattes” atualizado;
b) Ficha de Inscrição com os dados preenchidos (Vide modelo, em anexo), informando
no item 4 a disciplina pretendida e as intenções acerca das razões pelas quais o
candidato deseja cursar a referida disciplina.
c) O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 1), pagar o DAE referente
à taxa no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais). Para acessar o DAE, o candidato deverá
acessar o site http://www.dae.unimontes.br, entrar em Secretaria Geral, solicitar o
Documento de Arrecadação Estadual – DAE e escolher a taxa Mestrado. A inscrição
deve ser paga até o dia 26/01/2018.
Observação: Cópias dos documentos e comprovante de pagamento só serão necessários
no ato da matrícula, para os candidatos selecionados. (Vide item 6)
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3.3 – A falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará inválida a inscrição, a qual
não será homologada.
3.4 – A Secretaria do PPGH não fará a verificação da documentação enviada, sendo de
responsabilidade do(a) candidato(a) a falta de qualquer documento.
3.5 – Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estabelecido neste Edital.
4 – PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 – Critérios
4.1.1 – O aluno especial poderá se inscrever em somente uma das disciplinas ofertadas.
4.1.2 – Para validar a sua participação como aluno especial em disciplina do PPGH, o mesmo
deverá ser submetido a processo de avaliação a cargo do professor responsável pela disciplina.
Será respeitada a autonomia dos professores ao fazerem a composição da turma, considerando:
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 e que não
caberá recurso ou revisão da seleção efetuada pelo(a) professor(a) ofertante de vaga em
disciplina isolada.
4.1.3 – 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.
5 – APROVAÇÃO
Serão selecionados os candidatos a alunos 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, até às 18 horas do dia 02/02/2018. Com possibilidade
de recursos entre os dias 05 e 06 de fevereiro, por meio de um texto do Candidato contestando
o resultado.
6 – MATRÍCULA
6.1 – A matrícula será realizada no período de 07/02 a 09/02/2018, nos horários de 08 às 11h
e de 14 às 17h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, localizada
no Prédio da Pós- Graduação do CCH - terceiro andar ( Prédio ao lado do auditório) - Telefone:
(38) 3229-8318, no Campus Universitário “Professor Darcy Ribeiro”, em Montes Claros – MG.
6.2 – Documentação exigida para matrícula:
a) Carteira de Identidade (xerox).
b) Diploma de Graduação autenticado em Cartório ou Declaração de conclusão da graduação
expedida pela Secretaria Geral.
c) Para quem entregar Declaração, o Diploma de Graduação autenticado em Cartório deverá ser
entregue até 120 dias após a matrícula.
d) Histórico Escolar da Graduação (xerox);
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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).
6.3 – O candidato selecionado como aluno em regime especial, em hipótese alguma, terá direito
a isenção da Taxa de inscrição.
6.4 – 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.
6.5 – Em hipótese alguma haverá trancamento de matrícula ou devolução da Taxa de inscrição.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – 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.
7.2 – Quaisquer aspectos omissos neste Edital serão submetidos à apreciação da Pró-Reitoria
de Ensino e do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual
de Montes Claros – Unimontes.
7.3 – Os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História se reservam ao
direito de não preencher as vagas ofertadas neste Edital.

Montes Claros/MG, 18 de dezembro de 2017.

Professora Dra. Rejane Meireles A. Rodrigues
Coordenadora do PPGH

