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Edital para Inscrição de Discentes Especiais do Programa de 
Pós-Graduação em História - 2021/1. 

 

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 66 da RESOLUÇÃO  

CONSEPE N. 81, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020, a Coordenação do Programa 

de Pós-graduação em História comunica a abertura do Processo Seletivo de 

ingresso de discentes especiais para cursar disciplinas dos Cursos de Mestrado e 

Doutorado em História no período letivo de 2021/1. 

 

1. DAS DISCIPLINAS, VAGAS E HORÁRIOS 

1.1. Devido a pandemia da COVID-19, a UFMT suspendeu as atividades 

presenciais, portanto, as disciplinas serão oferecidas remotamente, por meio do 

uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC, as quais 

dependem que o(a) discente tenha computador e conexão à internet disponível. 

Haverá encontros virtuais por meio de videoconferência nos dias e horários de aula 

estabelecidos no quadro de oferta de vagas a seguir, de acordo com o cronograma 

apresentado pelo(a) docente da disciplina. 

Disciplina/Curso 
Dia / 

Horário 
Vagas Docente 

Tópicos Especiais em Territórios, 
Sociedades e Dimensões da Política II 

(Código: 9151076 – Mestrado; 9151069 - Doutorado) 

Ementa: Analisa e discute processos 
históricos, abordagens teóricas, debates e 
correntes historiográficas relativas à 
constituição dos territórios, suas dinâmicas 
sociais e das diferentes dimensões da política. 

Terça-feira 

14h-18h 

6 Giseli Dalla 
Nora 

Didática da História e Narrativas Históricas 
Visuais  

(Código: 9151141 – Mestrado; 9151140 - Doutorado) 

Ementa: Investigar as relações 
epistemológicas entre as teorias ligadas às 

Quarta-
feira 

14h-18h 

6 Marcelo 
Fronza 
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Disciplina/Curso 
Dia / 

Horário 
Vagas Docente 

narrativas históricas visuais e os fundamentos 
da Didática da História. Compreender a 
Didática da História como a ciência da 
aprendizagem histórica. Abordar a função 
pública da História como tema da relação entre 
a Didática da História e as narrativas históricas 
visuais, tais como as histórias em quadrinhos, 
os games, os sites e redes sociais da internet, 
os jogos históricos, os filmes entre outros 
artefatos da cultura histórica. 

Seminário de Pesquisa - Linha 1: 
Territórios, sociedades e dimensões da 
política  

(Código: 9151081 - Mestrado; 9151082 - Doutorado)  

Discute as abordagens teóricas pertinentes 
aos processos históricos de constituição dos 
territórios, das dinâmicas sociais e das 
diferentes dimensões da política. 

Quinta-feira 

14h às 18h 

6 Cândido 
Moreira 

Rodrigues 

Seminário de Pesquisa - Linha 2: Fronteiras, 
Identidades e Culturas  

(Código: 9151119 - Mestrado; 9151112 - Doutorado) 

Ementa: Disciplina obrigatória da Linha 
Fronteiras, Identidades e Culturas, o Seminário 
volta sua discussão para os projetos de 
pesquisa dos mestrandos e doutorandos, de 
diferentes procedimentos metodológicos que 
norteiam a produção do conhecimento 
histórico. O curso tem como ponto de partida a 
avaliação dos projetos de pesquisa, e pretende 
ser um espaço de reflexões teóricas e 
metodológicas e ampliação, quando 
necessário, dos projetos que deverão resultar 
em dissertações ou teses. 

Quinta-feira 

14h às 18h 

6 Ana Maria 
Marques 

Teoria e metodologia da História  

(Código: 9151162 - Mestrado) 

Ementa: Análise dos princípios 
epistemológicos do conhecimento histórico, 
bem como dos principais conceitos que 

Sexta-feira 

14h às 18h 

5 Thais Leão 
Vieira 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

Disciplina/Curso 
Dia / 

Horário 
Vagas Docente 

norteiam a produção historiográfica 
contemporânea. Discussão das tipologias 
documentais e dos procedimentos 
metodológicos inerentes a investigação 
histórica. 

Tendências Historiográficas  

(Código: 9151161 - Mestrado) 

Ementa: Estudo das correntes de produção do 
conhecimento histórico, com ênfase na 
historiografia da segunda metade do século XX 
e do primeiro quarto da atual centúria, 
notadamente a partir dos debates teóricos e 
metodológicos, observando os fatores 
históricos e filosóficos que incidiram no seu 
desenvolvimento. Aborda ainda o fazer 
historiográfico no campo das novas temáticas 
e fontes, discutindo o impacto das 
transformações do conhecimento histórico no 
campo historiográfico brasileiro. 

Sexta-feira 

14h às 18h 

5 Carlile 
Lanzieri 
Junior 

 

1.2. As vagas de cada disciplina não serão obrigatoriamente preenchidas.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 25 de fevereiro a 01 de março 

de 2021 pela internet, através do protocolo de processo administrativo no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI-UFMT), conforme as Instruções para 

Peticionamento constantes no Anexo. 

2.2. No processo de inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar os seguintes 

documentos: 

2.2.1. Formulário de inscrição 

(http://www1.ufmt.br/ppghis/arquivos/d7d1a6509aa6b8858ef1e2af321e194c.doc); 

https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
http://www1.ufmt.br/ppghis/arquivos/d7d1a6509aa6b8858ef1e2af321e194c.doc


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 
2.2.2. Cópia digital dos documentos pessoais: 

a) Carteira de identidade (ou outro documento oficial com foto, previsto 

no art. 2º da Lei nº. 12.037, de 1º de outubro de 2009, desde que possua o número 

do RG e o registro da data de expedição do RG). Caso seja estrangeiro(a), o(a) 

candidato(a) deverá apresentar passaporte e Registro Nacional de Estrangeiros 

(RNE), com visto de permanência; 

b) Cópia digitalizada do CPF ou declaração de regularidade emitida pela 

Receita Federal 

(https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-

pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf) - documento não 

necessário para estrangeiros;  

c) Cópia digitalizada do título eleitoral, com comprovante de votação na 

última eleição (documento não necessário para estrangeiros);  

d) Cópia digitalizada da quitação com o serviço militar, para candidato 

do sexo masculino; e 

e) Cópia digitalizada do RMN (Registro Migratório Nacional), Visto de 

permanência, e passaporte, para candidato(a) estrangeiro(a); 

2.2.3. Cópia digital do comprovante de endereço; 

2.2.4. Cópia digital do(s) diploma(s) de Graduação e do Mestrado. Diplomas de 

graduação e títulos de Mestrado, obtidos no exterior, deverão estar 

reconhecidos no Brasil, de acordo com a legislação vigente (Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996); 

2.2.5. Cópia digital do(s) histórico(s) escolar(es) da Graduação e do Mestrado; 

2.2.6. Currículo Lattes atualizado referente ao período dos últimos 05 anos 

(extraído da Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/). Não é necessário 

documentar o currículo; 

2.2.7. Foto 3x4 recente. 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
http://lattes.cnpq.br/
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3. DA SELEÇÃO 

3.1. A seleção para discentes especiais será feita mediante análise da 

documentação apresentada. 

3.2. A oferta de vagas nas disciplinas mencionadas está sujeita a avaliação do(a) 

docente responsável e a aprovação pelo Colegiado do Programa, utilizando como 

critério a análise do Currículo Lattes. 

 

4. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

4.1. O resultado será publicado na página oficial do PPGHis 

(www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/13523/ppghis) em 03/03/2021, havendo 

possibilidade de recurso à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

História, por meio de processo devidamente instruído e protocolizado no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI-UFMT), no prazo de 24 horas (um dia útil) a contar 

da divulgação do resultado. Os resultados dos eventuais recursos serão divulgados 

no dia 05/03/2021 na página oficial do PPGHis 

(www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/13523/ppghis). 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. Para os solicitantes que tiverem seus processos deferidos, será cobrada 

uma taxa, a  título de matrícula, no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e 

setenta centavos) por disciplina, depósito em favor da Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento da UFMT, Fundação UNISELVA, por meio de boleto disponível 

em web.fundacaouniselva.org.br/frmCursos.aspx. 

5.2. A cópia digital do(s) comprovante(s) de pagamento deverá ser encaminhada 

aos endereços eletrônicos ppghis@ufmt.br e secppghis@gmail.com até às 23h59 

www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/13523/ppghis
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
file:///C:/Users/User/Google%20Drive%20(secppghis@gmail.com)/SECRETARIA%20PPGHIS/EDITAIS/ALUNO%20ESPECIAL%202021-1/www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/13523/ppghis
web.fundacaouniselva.org.br/frmCursos.aspx
mailto:ppghis@ufmt.br
mailto:secppghis@gmail.com
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do dia 08/03/2021, para efetivação da matrícula.  

5.3. O valor da taxa de matrícula não será devolvido. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A condição de discente especial não garantirá a permanência no Curso, 

devendo o interessado submeter-se ao processo seletivo para ingresso como 

discente regular. Nesta condição, os créditos obtidos como discente especial 

poderão ser convalidados para a integralização dos créditos exigidos pelo Curso, 

conforme especificado em Regimento Interno do Programa, mediante solicitação 

de aproveitamento de estudos devidamente formalizada e protocolada, 

subordinada à decisão do Colegiado do Curso de Mestrado ou Doutorado, 

conforme Resolução CONSEPE nº 81/2020. 

6.2. O Programa de Pós-graduação em História se reserva o direito de não 

preencher todas as vagas oferecida neste Processo Seletivo. 

6.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa 

de Pós-graduação em História da UFMT. 

 

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Edvaldo Correa Sotana 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em História 

 

 

 

Profª. Drª. Thais Leão Vieira 
Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em História 
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ANEXO – INSTRUÇÕES PARA PETICIONAMENTO NO SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI-UFMT) 
 
O cadastro on-line para o presente Processo Seletivo ocorrerá pela abertura de 
processos administrativos através do SISTEMA ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES. Caso o postulante nunca tenha acessado o sistema SEI-UFMT 
como usuário externo, será necessário cadastrar-se. O Sistema Eletrônico de 
Informações demanda um prazo de 48 horas entre o cadastro de novos usuários e 
a liberação para acesso ao Sistema. Cabe ao(a) candidato(a) a observância desse 
prazo, realizando seu cadastro em tempo hábil para obter a liberação de acesso e 
peticionar o processo de inscrição. Após realizado o cadastro no Sistema, será 
necessário encaminhar um e-mail para ppghis@ufmt.br e secppghis@gmail.com, 
preenchendo o assunto com “Cadastro SEI – Processo Seletivo Discente Especial 
PPGHis”, seguido do nome completo. No e-mail, deverão ser anexadas cópias dos 
seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência atual. Caso tenha 
dúvidas para realizar o cadastro no SEI-UFMT, acesse aqui o material de apoio. 

Caso tenha esquecido a senha, poderá recuperá-la informando seu e-mail. Feito 
isso, realize o acesso, preenchendo o e-mail e a senha cadastrados. 

Instruções para o peticionamento do processo de inscrição para discente especial: 

 
1) Peticionamento > Processo novo > “PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO COMO ALUNO ESPECIAL” 

Imagem 1: Tela inicial 

 

Imagem 2: Peticionamento de processo novo 

 

https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
mailto:ppghis@ufmt.br
mailto:secppghis@gmail.com
https://www1.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei
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2) Na barra de pesquisa digite: “PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO COMO ALUNO ESPECIAL” 

 
Imagem 3: Escolha do Tipo de Processo 

 

3) Após selecionar o tipo do processo, será preciso instruí-lo. Preencha o campo 
“Especificação” com o seguinte texto, “Inscrição – Pós-Graduação em História”. 

 
Imagem 4: Especificação do processo 

 

4) Agora, será necessário preencher o formulário de Identificação Padrão. O 
candidato preencherá apenas os seguintes campos: “Nome completo:”, 
“Curso:” (História), “Graduação-Licenciatura, Graduação-Bacharelado ou 
Pós-Graduação:” (Pós-Graduação) e “Telefone:”. No campo “Detalhamento 
da Solicitação” deverá ser informado tratar-se de “Inscrição no Processo 
Seletivo de Discentes Especiais para Pós-Graduação em História”. O link para 
abertura deste formulário está abaixo discriminado. 

Imagem 5: Abertura do Formulário de Identificação Padrão 
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Imagem 6: Preenchimento do Formulário de Identificação Padrão 

 

5) Realizados todos esses passos, bastará anexar a documentação, atribuindo o 
“Tipo de Documento”, preenchendo o campo “Complemento do Tipo de 
Documento” e informando se o documento foi escaneado/digitalizado ou se é 
um documento nato-digital, conforme imagem abaixo. Os arquivos devem ser 
anexados um a um, clicando em “Adicionar” ao final, para concluir a anexação 
de cada documento. 

Imagem 7: Anexação de documentos 

 

6) Para finalizar, clique em “Peticionar”. 

 
Imagem 8: Finalizar o peticionamento 

 

7) Atenção: não será possível acrescentar documento ao processo após o 
protocolo, ficando a cargo do candidato o dever de conferir a inclusão 
integral da documentação necessária. 
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8) Após realizado o protocolo do processo com toda a documentação, será 
necessário encaminhar um e-mail para ppghis@ufmt.br e 
secppghis@gmail.com, preenchendo o assunto com o nome completo do 
candidato, no e-mail deverá informar nome, telefone e o NÚMERO do protocolo 
do processo. 

mailto:ppghis@ufmt.br
mailto:secppghis@gmail.com

