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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL COM O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA - INGRESSO 2017
(PERÍODO DE VIGÊNCIA DO EDITAL: DE 22/05/2017 a 31/08/2017)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGH/UFRGS), no uso
de suas atribuições, torna público o Edital do Processo de Seleção do Doutorado
Interinstitucional (DINTER) com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Piauí (IFPI) para ingresso no Curso de DOUTORADO em História.
O Processo de Seleção para o DINTER será realizado em conformidade com o previsto no
Regimento Interno do PPGH/UFRGS e de acordo com as normas e procedimentos descritos
neste Edital e seus anexos.
I. DO PÚBLICO ALVO
A seleção destina-se exclusivamente a professores/as e servidores/as efetivos/as do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) portadores/as do grau de
Mestre em história ou área afim (com diploma devidamente reconhecido e validado em
território nacional) para candidatura ao ingresso no curso de Doutorado em História do
PPGH/UFRGS de acordo com o disposto no projeto DINTER aprovado pela CAPES com o
número 12/2016.
II. DAS VAGAS
O número de vagas é de 15 (quinze), não havendo compromisso, por parte do
PPGH/UFRGS, com a concessão de bolsas de estudo e nem com o preenchimento do total
das vagas oferecidas.
III. DA INSCRIÇÃO
3.1. Pressupõe conhecimento e adesão à estrutura acadêmica do curso de Doutorado em
História da UFRGS e do projeto DINTER PPGH/UFRGS-IFPI por parte do/a candidato/a (ver
anexos a este Edital, projeto DINTER 12/2016 na Plataforma Sucupira da Capes e
http://www.ufrgs.br/ppghist).
3.2. O/A proponente/a deve ser graduado/a em História ou em área afim em curso superior
reconhecido pelo Ministério da Educação.

3.3. O/A proponente/a deve ser portador/a de título de Mestre/a ou equivalente em História
ou área afim, ou comprovar a condição de provável defesa de dissertação antes da data da
matrícula no curso.1
3.4. As informações relativas ao processo seletivo serão divulgadas na página web do
Programa: http://www.ufrgs.br/ppghist.
3.5.
A
inscrição
deverá
ser
feita
acessando
o
endereço
eletrônico
https://www1.ufrgs.br/posgraduacao/processoseletivo/index.php/inscricao/login, seguindo as
instruções e anexando os seguintes documentos em formato PDF:
3.5.1. Cópia do diploma de graduação em História ou área afim em curso superior
credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação2;
3.5.2. Cópia do comprovante de título de Mestre/a ou equivalente em História ou área
afim, ou documento do programa de origem com ciência do/a orientador/a atestando a
condição de provável defesa de dissertação antes do dia 31 de agosto de 20173, em
curso reconhecido pela CAPES.
3.5.3. Cópia do Histórico Escolar do curso de Mestrado ou equivalente;
3.5.4. Cópia de Documento de Identificação com foto e do CPF, caso não conste no
Documento de Identificação4;
3.5.5. Cópia do Anteprojeto de Tese enquadrado em uma das quatro linhas de
pesquisa do Programa (ver Anexo I), contemplando os seguintes tópicos: definição do
problema e dos objetivos da pesquisa; justificativa; avaliação da bibliografia
pertinente; considerações teórico-metodológicas; previsão das fontes de pesquisa e
bibliografia.
3.5.5.1. O Anteprojeto de Tese deve levar em consideração o prazo máximo de
48 meses para a conclusão da Tese.
3.5.5.2. A avaliação do Anteprojeto de Tese levará em conta a articulação entre
suas partes, correção da redação, atualização bibliográfica, capacidade de
formular um problema de pesquisa adequado e original, importância para o
campo temático no qual se insere e vinculação à linha de pesquisa proposta.
3.5.5.3. Dados técnicos do projeto: deve ser digitado para papel A4, com
espaço um e meio (1,5), fonte Times New Roman, tamanho 12, com no
máximo 15 páginas.
3.5.6. Cópia do Currículo Lattes atualizado. A documentação comprobatória
respectiva deverá ser enviada pelo Correio pelos/as candidatos/as aprovados/as na
seleção dos Antreprojetos de Tese até 48 horas após a divulgação deste resultado.
Endereço para o envio: UFRGS/IFCH/PPG em História. Avenida Bento Gonçalves,
9500, Campus do Vale, prédio 43311 – IFCH, sala 114, CEP 91501-970. Será
considerada a data da postagem. O material deverá ser remetido obedecendo as
seguintes disposições: cópia de certificados, atestados e similares, cópias ou originais
das publicações, não sendo necessário anexar documentos já enviados na inscrição
(documentos pessoais, diploma, histórico escolar e exemplar da dissertação). No
1

A matrícula do/a candidato/a está condicionada à apresentação do diploma original, ou cópia
autenticada, ou da ata de defesa original, ou cópia autenticada, com a aprovação da dissertação, até o dia 31
de agosto de 2017. Sem isso a matrícula será recusada, perdendo o/a candidato/a o direito à vaga.
2
Para efeitos de matrícula do/a candidato aprovado/a, a apresentação do documento original, ou sua
cópia autenticada, será exigida.
3

Para efeitos de matrícula do/a candidato aprovado/a, a apresentação do documento original, ou sua
cópia autenticada, será exigida.
4
Para efeitos de matrícula do/a candidato aprovado/a, a apresentação do documento original, ou sua
cópia autenticada, será exigida.

caso de publicações eletrônicas, estas devem conter registro de URL, a data da
publicação e serem fotocopiadas, com a anexação da ficha catalográfica do volume.
O material deverá compor um volume encadernado em espiral, acompanhado de
anexos como impressos, CDs, etc., se for o caso. Toda a documentação deverá estar
acondicionada em envelope pardo identificado como segue: PPGH/UFRGS,
SELEÇÃO DINTER 2017, NOME DO CANDIDATO, o qual deverá estar
acondicionado por dentro do envelope postal.
3.5.7. Carta de Intenções dirigida à Comissão de Seleção com uma breve descrição e
análise da trajetória profissional e acadêmica do/a candidato/a, com uma explanação
a respeito da articulação entre o Anteprojeto de Tese e a linha de pesquisa escolhida
e com as motivações para ingresso no PPGH/UFRGS. Deverá ser digitada para papel
A4, com espaço um e meio (1,5), fonte Times New Roman, tamanho 12, com no
máximo três (3) páginas.
3.5.8. Cópia da Dissertação de Mestrado ou, em caso de candidatos/as que ainda
não a tenham defendido, cópia dos capítulos já elaborados para a dissertação.
3.5.9. Cópia de comprovante de vínculo efetivo com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).
IV. DA SELEÇÃO
4.1. Análise dos documentos (conforme item anterior) e dos currículos dos/as candidatos/as
visando a homologação das inscrições.
4.2. Exame do Anteprojeto de Tese: exame eliminatório. A Comissão de Seleção analisará os
anteprojetos e divulgará a lista dos aprovados e reprovados com suas respectivas notas.
Serão considerados aprovados os anteprojetos que obtiverem nota de 7,0 (sete) a 10 (dez).
Serão avaliados de acordo com sua viabilidade, clareza dos objetivos, definição precisa do
problema de pesquisa, atualidade da bibliografia e pertinência das discussões teóricas e
metodológicas.
4.3. Exame Oral: exame sobre o perfil acadêmico e profissional do/a candidato/a, quando
será avaliada a articulação entre o problema de pesquisa e a linha de pesquisa escolhida, os
aspectos do currículo que dizem respeito às pretensões da investigação proposta, a
experiência profissional e de pesquisa relacionada ao tema do projeto. O exame será
realizado desde as dependências do IFCH/UFRGS por meio eletrônico (videoconferência ou
meio similar). As instruções específicas serão divulgadas junto com o cronograma dos
Exames Orais.
V. DOS RESULTADOS
5.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem como média final nota igual
ou superior a 7,0 (sete), respeitando o número de vagas estabelecido pelo Programa. A
média final resultará das seguintes ponderações:
- Anteprojeto de Tese: peso 6;
- Exame Oral: peso 4.
5.2. A cada etapa do processo, os resultados das avaliações serão divulgados no mural da
secretaria do PPG e pelo sítio http://www.ufrgs.br/ppghist.
5.3. Em caso de empate entre os/as candidatos/as, será considerada, para efeito de
desempate, nessa ordem: a nota mais alta no Anteprojeto de Tese; a nota mais alta no
Exame Oral; o candidato/a mais velho.

VI. CALENDÁRIO:
Entre 26 de junho e 2 de Inscrições.
julho de 2017
Até 5 de julho de 2017

Divulgação da relação de candidatos cujas inscrições tenham sido
homologadas.

Até 9 de julho de 2017

Encaminhamento de recursos quanto à homologação das inscrições.

Até 12 de julho de 2017

Resultado do exame de recursos quanto à homologação das
inscrições.

Até 21 de julho de 2017

Divulgação das notas dos Anteprojetos de Tese.

Ate 25 de julho de 2017

Encaminhamento de recursos quanto à avaliação dos Anteprojetos de
Tese.

Ate 28 de julho de 2017

Resultado do exame de recursos quanto à avaliação dos Anteprojetos
de Tese.

28 de julho de 2017

Divulgação do Cronograma dos Exames Orais.

A partir de 31 de julho de Realização dos Exames Orais.
2017
Até 7 de agosto de 2017 Divulgação do resultado final.
Ate 11 de agosto de
2017

Encaminhamento de recursos quanto ao resultado final.

Até 14 de agosto de
2017

Resultado do exame de recursos.

VII. DOS RECURSOS
Os recursos referidos no item acima, com fundamentação detalhada, deverão ser
encaminhados em pdf assinados pelo/a candidato/a por correio eletrônico para a
Secretaria do PPGH (ppghist@ufrgs.br) contendo no campo “assunto” o seguinte:
“Recurso Seleção Dinter”.
VIII. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Titulares: Prof. Dr. Luiz Alberto Grijó; Profa. Dra. Regina Weber; Prof. Dr. Arthur Ávila.
Suplente: Prof. Dr. Benito Schmidt
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, conjuntamente com a
Coordenação do Programa.
Porto Alegre, 22 de maio de 2017.

Prof. Dr. Benito Bisso Schmidt
Coordenador do PPG em História

ANEXO I
LINHAS DE PESQUISA DO CURSO

Relações Sociais de Dominação e Resistência
A linha tem como ênfase as múltiplas formas através das quais os sujeitos sociais se
constituem, se relacionam, resistem e reagem. Estão contempladas as seguintes
temáticas: relações econômicas, de classe, de trabalho e de gênero, bem como a
constituição de identidades sociais, minorias, rebeldia popular, movimentos sociais,
organizações populares, lutas urbanas, lutas camponesas, estratégias de dominação e
resistência, relações familiares, constituição e disciplinarização do espaço urbano e a vida
cotidiana.
Relações de Poder Político-Institucionais
A linha tem como ênfase as relações de poder, sua constituição, legitimação, suas
práticas e diferentes formas de contestação às diferentes formas de poder. Os temas
privilegiados nessa linha são Estados nacionais, separatismos e relações internacionais, a
criação e a institucionalização dos espaços público e privado, a construção da cidadania,
regimes autoritários e democracia, instituições partidárias, religiosas, carcerárias e
militares, legislação e repressão, ordem e desordem, reforma e revolução.
Cultura e representações
A linha tem como ênfase abordagens em história cultural, centrada nos conceitos de
representação e de construção de sentidos partilhados. Tem como temática as diversas
práticas e representações coletivas pelas quais os homens atribuem significado ao
mundo. Contempla as análises sobre a construção de múltiplas identidades (étnicas,
raciais, de gênero, regionais, nacionais, urbanas). Também contempla a produção de
saberes e variadas formas de produção, transmissão, recepção e difusão da cultura; as
condições de emergência, construção e transmissão da memória e do patrimônio, estudos
sobre narrativa e leitura, a escrita da história, relações entre história e literatura, o estudo
das sensibilidades e da subjetividade, a produção de mitos, utopias e imaginários sociais,
estudos sobre iconografia e iconologia, análises sobre a ordenação do espaço, práticas
sociais e representações do mundo urbano, estudos sobre a institucionalização de ritos, a
produção significada da cultura material.
Teoria da História e Historiografia
A linha tem como ênfase a problemática da produção do conhecimento histórico em suas
dimensões teórico-metodológicas e historiográficas. Os temas privilegiados são os
seguintes: percursos historiográficos e a escrita da história, tendências analíticas, escolas,
teorias, métodos, além de questões como estrutura e sujeito, fragmentação e totalidade,
realidade e representação, objetividade e subjetividade, cotidiano e história, ciência e
ficção, interdisciplinaridade, temporalidade e espacialidade.

ANEXO II
ESTRUTURA DO CURSO - PROJETO DINTER/CAPES PPGH/UFRGS-IFIP - 12/2016
2o semestre de 2017
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Oferecimento da disciplina obrigatória "Teoria e Metodologia da História
I"; - Oferecimento de duas disciplinas optativas; - Primeiras reuniões presenciais de orientação.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Reuniões virtuais de capacitação envolvendo os docentes de ambas as
instituições visando dividir experiências, estabelecer diretrizes gerais para o exercício das orientações
e pautas de acompanhamento e apoio para subsidiar e dar suporte a eventuais carências bem como
atender demandas específicas no que se refere à tarefa de orientação; - Primeiras reuniões de
orientação por meio de plataformas virtuais.
1o semestre de 2018
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Oferecimento da disciplina obrigatória "Seminário de Tese" por meio de
plataformas virtuais; - Oferecimento de duas disciplinas optativas; - Reuniões presenciais de
orientação.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Reuniões de orientação por meio de plataformas virtuais.
2o semestre de 2018
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Oferecimento de duas disciplinas optativas; - Desenvolvimento dos
projetos de pesquisa com a supervisão presencial dos orientadores.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Desenvolvimento dos projetos de pesquisa com a supervisão dos
orientadores por meio de plataformas virtuais.
1o semestre de 2019
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Desenvolvimento dos projetos de pesquisas com a supervisão dos
orientadores por meio de plataformas virtuais;
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Estágio envolvendo assistência a disciplinas, orientações presenciais e
participação nos grupos de pesquisa; - Realização da Prova de Proficiência (Inglês e outra língua).
2o semestre de 2019
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Desenvolvimento dos projetos de pesquisas com a supervisão dos
orientadores por meio de plataformas virtuais.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Estágio na Instituição Promotora envolvendo assistência a disciplinas,
orientações presenciais e participação nos grupos de pesquisa; - Desenvolvimento das pesquisas sob
supervisão presencial dos orientadores; - Realização dos Exames de Qualificação.
1o semestre de 2020
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Desenvolvimento das pesquisas sob supervisão presencial dos
orientadores.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Desenvolvimento dos projetos de pesquisa com a supervisão dos
orientadores por meio de plataformas virtuais.
2o semestre de 2020
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Desenvolvimento das pesquisas sob supervisão presencial dos
orientadores; - Realização de seminário para a presentação e discussão das pesquisas em curso.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Desenvolvimento dos projetos de pesquisa com a supervisão dos
orientadores por meio de plataformas virtuais.
1o semestre de 2021
INSTITUIÇÃO RECEPTORA - Finalização, redação e defesa das teses.
INSTITUIÇÃO PROMOTORA - Acompanhamento da finalização das teses.

ANEXO III
CORPO DOCENTE

Professores/as vinculados diretamente ao projeto:
- Anderson Zalewski Vargas. Doutor em História (USP, 2001).
Linhas de pesquisa: Cultura e Representações, Teoria da História e Historiografia.
- Arthur Lima de Avila. Doutor em História (UFRGS, 2011).
Linhas de pesquisa: Teoria da História e Historiografia.
- Benito Bisso Schmidt. Doutor em História (UNICAMP, 2002).
Linhas pesquisa: Relações Sociais de Dominação e Resistência, Teoria da História e Historiografia.
- Cesar Augusto Barcellos Guazzelli. Doutor em História (UFRJ, 1998).
Linhas de pesquisa: Relações Sociais de Dominação e Resistência, Teoria da História e Historiografia.
- Claudia Wasserman. Doutora em História (UFRJ, 1998)
Linhas de pesquisa: Relações de Poder Político-institucionais, Teoria da História e Historiografia.
- Cybele Crossetti de Almeida. Doutora em História (Universität Bielefeld, 2008).
Linha de pesquisa: Relações de Poder Político-Institucionais; Cultura e Representações.
- Enrique Serra Padrós. Doutor em História (UFRGS, 2005).
Linha de Pesquisa: Relações de Poder Político-Institucionais
- Igor Salomão Teixeira. Doutor em História (UFRGS, 2011).
Linha de pesquisa: Cultura e Representações.
- Luiz Alberto Grijó. Doutor em História (UFF, 2005).
Linha de pesquisa: Relações de Poder Político-institucionais.
- Mara Cristina de Campos Rodrigues. Doutora em História (UFRGS, 2006).
Linha de pesquisa: Teoria de História e Historiografia.
- Regina Weber. Doutora em Antropologia Social (Museu Nacional/UFRJ, 1996).
Linhas de pesquisa: Cultura e Representações, Teoria da História e Historiografia.
- Temístocles Américo Corrêa Cezar. Doutor em História (EHESS/Paris, 2002).
Linha de pesquisa: Teoria da História e Historiografia.

