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EDITAL Nº17/2013- 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 primeiro semestre de 2014.

1. Do rol e ementário das disciplinas:
1.1 Obrigatórias:
1.1.1 História, Regiões e Espaços Simbólicos
Ementa:  Estudo sobre as relações entre região e manifestações culturais, entendendo cultura
como um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos: espaços
simbólicos como espaços de representações e como espaços de criação de sentidos e regiões.
Ministrante: Dr. Helio Sochodolak
Carga Horária: 4 créditos (60 horas)
Horário:  terça-feira, das 13h 30min às 17h 30min.

1.1.2 Métodos e Técnicas de Pesquisa em História
Ementa:  Análise  dos  diferentes  procedimentos  metodológicos  que  norteiam  a  produção  do
conhecimento histórico.  Construção dos instrumentos necessários para a elaboração do texto
historiográfico. Discussões sobre teoria e método no campo da pesquisa histórica, abordando as
relações recíprocas entre história e memória, marcando suas diferenciações. Uso historiográfico
de  diferentes  fontes  históricas.  Acontecimentos,  narrativa  e  história  na  elaboração  de
problemáticas. Hipóteses e objetivos na moldura do trabalho historiográfico.
Ministrante: Dr. Claércio Ivan Schneider
Carga Horária:  4 créditos (60 horas)
Horário:  quarta-feira, das 8h às 12h.

1.2 Tópicos Especiais em:
1.2.1 História e cultura dos povos tradicionais
Ementa:  Os universos simbólicos na constituição das regiões dos chamados povos tradicionais
com ênfase  nos  indígenas,  caboclos,  quilombolas  e  Faxinalenses  e  suas  representações  da
natureza, da posse e o uso da terra, das práticas religiosas e dos chamados ofícios tradicionais.
Ministrante: Dr. Ancelmo Schörner
Carga Horária:  4 créditos (60 horas)
Horário:  quarta-feira, das 13h 30min às 17h 30min.
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1.2.2 História Indígena no Sul do Brasil na primeir a metade do Brasil Império
Ementa:  Análise,  discussão  e  avaliação  das  diferentes  abordagens historiográficas  –  e  suas
implicações teóricas e metodológicas- sobre a história indígena no sul do Brasil, no contexto da
invasão Luso-brasileira às terras dos povos originários na primeira metade do século XIX. 
Ministrante : Dr. Almir Antonio de Souza
Carga Horária:  4 créditos (60 horas)
Horário:  terça-feira, das 8h às 12h.

1.2.3 A historicidade e a criação política de regiõ es em África
Ementa: História da noção de região na África: dos condicionalismos geográficos à história, dos
territórios às arquiteturas políticas.
Ministrante : Augusto Nascimento
Carga Horária:  1 créditos (15 horas)
Horário : manhãs e tardes dos dias 20 e 21 de março de 2014

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 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 As inscrições para seleção de estudante não regular ao PPGH serão feitas exclusivamente
pela internet, na página do Programa, www.unicentro.br/ppgh.
4.2 O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00, o qual deve ser pago mediante boleto bancário,
que é gerado na home page do PPGH, durante os procedimentos de inscrição. 
4.3. Ao realizar sua inscrição, o candidato deverá inserir cópia digitalizada do histórico escolar da
graduação e  do anexo I  preenchido,  exceto  no campo reservado ao avaliador,  e  link  para  o
currículo Lattes.
4.4 Ao  inscrever-se  no  processo  de  seleção,  o  candidato  reconhece  e  aceita  as  normas  e
condições estabelecidas neste edital e no regulamento do PPGH.
4.5  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
afixados  em  local  próprio  e  disponibilizados  na  home  page  do  PPGH,  a  partir  das  datas
estipuladas no cronograma.
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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,
ou seja, 12 créditos (180 horas).
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 01 a 16 de fevereiro de 2014

Homologação das inscrições 18 de fevereiro de 2014

Resultado final 25 de fevereiro de 2014

Matrícula em disciplinas isoladas 27 e 28 de fevereiro de 2014

Início das aulas 10 de março de 2014

Irati, 16 de dezembro de 2013.

Hélio Sochodolak,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

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

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – www.unicentro.br/  ppgh



                 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE/UNICENTRO
                             Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP
                                 Programa de Pós-Graduação em História – PPGH

Área de Concentração – História e Regiões

ANEXO I

EDITAL Nº17/2013- 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 ante rior

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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