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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 2017.

1. Do rol e ementário das disciplinas:
1.1 Obrigatórias para a linha: 
1.1.1 Espaços Simbólicos, ambiente e corporeidades
Ementa: Investigações sobre práticas socioculturais que engendram regiões.

Ministrante: Drª. Ariane Carla Pereira Fernandes

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

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

Local: Campus de Irati

1.1.2 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: Dr. Oseias de Oliveira e Dr. Fábio André Hahn

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

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

Local: Campus de Irati

1.2 Optativas:
1.2.1 Tópicos Especiais IV: História e filosofia da história em Marx e Hegel

Ementa: Compreender e comparar as concepções de história de Hegel e Marx.

Ministrante: Dr. Jair Antunes

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

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

Local: Campus de Irati

1.2.2 Tópicos Especiais IV: Didática da história: teoria e pesquisa

Ementa: A constituição histórica do campo da Didática da História na Alemanha e no Brasil; As
relações entre ciência da história e Didática da História, na perspectiva do filósofo da história Jörn
Rüsen; Didática da História como parte integrante da teoria da história; o campo de pesquisa em
Didática da História. 

Ministrantes: Geyso Dongley Germinari

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quinta-feira, das 8h às 12h

Local: Campus de Irati
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1.2.3 Tópicos Especiais I: Campesinato e seu avesso: aportes teóricos e debates políticos

Ementa: O campesinato e sua história. Revolução e campesinato. A construção do conceito e as
interpretações  clássicas.  Chayanov  e  chayanovistas.  Campesinato,  patrimônio  e  sistema  de
herança. Campesinato e conflitos de terra no Brasil. Posse, propriedade e campesinato no Brasil
(séculos XIX e XX). O conceito como combustível de luta. “morte” e recriação.

Ministrante: Drª. Márcia Maria Menendes Motta

Carga Horária: 1 crédito (15 horas)

Horário: manhãs e tarde dos dias 10 e 11 de agosto de 2017

Local: Campus de Irati

1.2.4 Tópicos Especiais I: África: a evolução histórica contemporânea e as relações com o
mundo 
Ementa: compreensão  da  relevância  da  análise  histórica  de  África  a  partir  de  diferentes
perspectivas e tradições culturais 
Ministrante: Dr. Augusto Nascimento (Universidade de Lisboa)
Carga Horária: 1 crédito (15 horas)
Horário: tardes dos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2017
Local: Campus de Irati

1.2.5 Tópicos Especiais II: História em tempos de Crise

Ementa: Modelos historiográficos. Crise dos modelos e tempo presente. 

Ministrante: Dr. José Miguel Arias Neto (UEL)

Carga Horária: 2 créditos (30 horas)

Horário: Manhãs e tardes dos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro de 2017

Local: Campus de Irati

1.2.6  Tópicos  Especiais  I:  el  estudio  de  las  migraciones:  aportes  desde  perspectivas
psicosociales y biográficas
Ementa: En  el  panorama  de  las  teorías  recientes  sobre  las  migraciones  y  sus  formas  de
indagación e intervención

Ministrante: Drª. Paola Valdemarin (Instituto de Educación y Ciudadanía; Universidad Nacional de
la Patagonia Austral)
Carga Horária: 1 crédito (15 horas)
Horário: manhãs dos dias 23 e 24 de novembro de 2017
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 diploma da graduação e o histórico escolar.
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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 diploma e do histórico da graduação, 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. Das disposições finais:
6.1 O aproveitamento de disciplinas cursadas como aluno não regular, não poderá exceder 50%
dos créditos em disciplinas, exigidos pelo PPGH.
6.2 O estudante  não regular  que  pretenda  passar  a  estudante  regular,  deve submeter-se ao
respectivo processo de seleção.
6.3 Perderá o direito à matrícula o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer
documento, ainda que verificada posteriormente.

7. Cronograma:

Inscrições 01 a 23 de julho de 2017

Homologação das inscrições 24 de julho de 2017

Resultado final 31 de julho de 2017

Matrícula 01 a 04 de agosto de 2017

Início das aulas 07 de agosto de 2017

Irati, 27 de junho de 2017.

Oseias de Oliveira,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 275/2017-GR/UNICENTRO
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