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EDITAL Nº14/2014- PPGH/UNICENTRO

ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTE NÃO REGULAR

O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  História
(PPGH) da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO-PR, no uso de suas atribuições,
considerando o  cumprimento ao Calendário Geral de Atividades do PPGH, abre o processo de
seleção para estudante não regular, nas disciplinas ofertadas no segundo semestre de 2014.

1. Do rol e ementário das disciplinas:
1.1 Obrigatórias para as linhas:
1.1.1 Espaços de práticas e relações de poder
Ementa:  Investigação das práticas de poder a partir de uma perspectiva que concebe regiões
como espaços praticados

Ministrante: Ancelmo Schörner

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quarta-feira, das 13h 30min às 17h 30min

Local: Campus de Irati

1.1.2 Espaços simbólicos, ambiente e corporeidades

Ementa: Investigações sobre práticas socioculturais que engendram regiões

Ministrante: Rosemeri Moreira

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quinta-feira, das 8h às 12h

Local: Campus Santa Cruz, Guarapuava

1.2 Tópicos Especiais em:
1.2.1 História, violência e processos criminais

Ementa: Abordagem da violência numa perspectiva antropológica e historiográfica considerando
sua aplicação em séries documentais. Considerações teórico-metodológicas para a utilização de
processos criminais como fontes para a historiografia. 

Ministrante: Dr. Helio Sochodolak

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: segunda-feira, das 13h 30min às 17h 30min

Local: Campus de Irati

1.2.2 Cotidianos urbanos: lugares, pessoas e práticas

Ementa: Análise e discussão de aspectos do cotidiano das classes populares nas cidades e suas
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relações com as transformações urbanas, sociais e culturais entre os séculos XIX e XX.

Ministrante: Dr. Valter Martins

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: terça-feira, das 8h às 12h.

Local: Campus de Irati

1.2.3 Regiões: Práticas socioculturais e Relações de Poder

Ementa: Estudo sobre os referenciais teóricos e metodológicos que fundamentam os sentidos do
regional e de fronteiras, como parte de processos de constituição de identidades, organizados na
forma de narrativas da memória, de escritos históricos e de produções literárias, antropológicas,
sociológicas e geográficas.

Ministrante: Dr. Jair Antunes

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: terça-feira, das 13h 30min às 17h 30min.

Local: Campus de Irati

1.2.4 Teoria da História

Ementa: Estudo sobre os conceitos de história, tempo, temporalidade, região, espaço, território e
territorialidade. Conhecimento e processos histórico e geográfico. Usos dos conceitos na prática
dos historiadores. As principais correntes teóricas contemporâneas da historiografia. Impacto da
virada linguística nas ciências humanas na historiografia contemporânea.

Ministrante: Dr. Vanderlei Sebastião de Souza

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quarta-feira, das 8h às 12h.

Local: Campus Santa Cruz, Guarapuava

1.2.5 Historiografia da Escravidão

Ementa: Escravidão no Brasil e suas variações regionais. Práticas escravistas e o tráfico interno e
externo. A família escrava. A produção para o mercado interno. As propriedades de escravos. A
sociabilidade dos escravos. O mercado de trabalho.

Ministrante: Dr. Fernando Franco Netto

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quinta-feira, das 13h 30min às 17h 30min.

Local: Campus Santa Cruz, Guarapuava

1.2.6 História e Literatura

Ementa: Compreender as aproximações entre História e Literatura, reconceituando o uso da fonte
literária  como  documento  histórico  e  como  possibilidade  de  ensino  da  História.  Perceber  as
funções  e  as  especificidades  da  História  e  da  Literatura  centrando  a  análise  nas  diferentes
gerações de intelectuais que construíram interpretações e identidades para o Brasil. Ênfase no
estudo  das  sensibilidades,  das  emoções  e  dos  sentimentos  a  partir  do  enfoque  da  História
Cultural.

Ministrante: Dr. Ricardo André Ferreira Martins
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Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: sexta-feira, das 13h 30min às 17h 30min

Local: Campus de Irati

1.2.7 Poder e relações sociais: mídia e história

Ementa:  Mídia  e  história.  A emergência  da sociedade de massas e  as novas dimensões do
político  e  da  cultura.  Comunicação  e  história  nos  estudos  de  Latino  América  e  de  Brasil.
Recepção, mediação e midiatização.

Ministrante: Dr. José Miguel Arias Neto

Carga Horária: 1 créditos (15 horas)

Horário: manhãs e tardes dos dias 25 e 26 de setembro de 2014

Local: Campus de Irati

Observação: O horário das disciplinas ainda pode sofrer alguma alteração.

2. Das vagas:
2.1 O número de vagas, nas disciplinas elencadas no item anterior, será definido pelo professor
ministrante, considerando a demanda, a dinâmica da disciplina e os recursos físicos disponíveis.

3. Do processo de seleção:
3.1 A seleção dos estudantes não regulares, consiste na análise do Curriculum Lattes, tendo como
parâmetro o anexo I e análise do histórico escolar.
3.2 A seleção dos estudantes é de responsabilidade do professor da disciplina.

4. Das inscrições:
4.1 O requerimento de inscrição deverá ser preenchido exclusivamente por formulário eletrônico,
disponível também no site do PPGH-UNICENTRO.
4.2 Após  preencher  o  formulário  eletrônico,  o  candidato  deverá  enviar  para  o  e-mail
ppgh.unicentro@gmail.com, cópia do histórico escolar  da graduação e  o  formulário  indicador da
produção científica (anexo I) preenchido, preferencialmente em formato pdf.
4.3. Ao  inscrever-se  no  processo  de  seleção,  o  candidato  reconhece  e  aceita  as  normas  e
condições estabelecidas neste edital e no regulamento do PPGH.
4.4 As inscrições incompletas ou que não preencherem os requisitos legais  exigidos por este
edital, serão indeferidas.

5. Da publicação dos resultados:
5.1 A homologação das inscrições e o resultado final serão publicados por meio de editais, a partir
das datas estipuladas no cronograma.

6. Da matrícula:
6.1 A documentação exigida para a matrícula é a seguinte:
a) diploma de curso de graduação.
b) histórico escolar do curso de graduação.

7. Das disposições finais:
7.1 O estudante não regular pode cursar até 50% dos créditos em disciplinas exigidos pelo PPGH.
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7.2 O  estudante  não  regular  que pretenda passar  a  estudante  regular,  deve  submeter-se ao
respectivo processo de seleção.
7.3 Perderá o direito à matrícula o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer
documento, ainda que verificada posteriormente.

8. Cronograma:

Inscrições 09 a 31 de julho de 2014

Homologação das inscrições 04 de agosto de 2014

Resultado final 08 de agosto de 2014

Matrícula 11 a 15 de agosto de 2014

Início das aulas 11 de agosto de 2014

9. O presente edital substitui o EDITAL Nº8/2014- PPGH/UNICENTRO, de 28 de maio de 2014.

Irati, 08 de julho de 2014.

Hélio Sochodolak,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 355/2013-GR/UNICENTRO
Presidente da Comissão de Seleção
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ANEXO I

EDITAL Nº14/2014- PPGH/UNICENTRO

ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTE NÃO REGULAR

FORMULÁRIO INDICADOR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA 
GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

Discriminação da atividade Quant. Pontuação
Reservado ao

avaliador

1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA – desde o início do ano anterior

Autoria  ou  co-autoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

A1 5

A2 5

Autoria  ou  co-autoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES ou capítulo de livro

B1 4

B2 4

Autoria  ou  co-autoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

B3 3

B4 3

Autoria  ou  co-autoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES

B5 2

Autoria  ou  co-autoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

C 1,5

Trabalho completo publicado em anais ou artigo publicado
em periódico não listado no QUALIS/CAPES (até 03) 

1,0

Resumos publicados em anais (até 03) 0,3
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