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EDITAL Nº21/2015 - 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 2016.

1. Do rol e ementário das disciplinas:
1.1 Obrigatórias para a área: 
1.1.1 Seminário de Pesquisa
Ementa:  Discussão  dos  projetos  de  pesquisa  dos  estudantes,  análise  dos  diferentes
procedimentos metodológicos que norteiam a produção do conhecimento histórico. Construção
dos instrumentos necessários para a elaboração de um texto historiográfico de diferentes fontes.

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Ministrante: Luciana Rosar Fornazari Klanovicz

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

Local: Campus Santa Cruz

Ministrante: Claércio Ivan Schaneider

Horário: quinta-feira, das 8h às 12h

Local: Campus de Irati

1.2 Optativas:
1.2.1 Tópicos Especiais IV: ciência, intelectuais, nação

Ementa: Estudo da atuação de intelectuais, literatos, pensadores sociais e cientistas na produção
de ideias, representações e imagens da nação brasileira produzidas entre o final do século XIX e
início do XX, com ênfase para a análise discussões sobre a nação, a identidade nacional e a
formação da sociedade brasileira. A disciplina também analisa a relação entre a escrita intelectual,
ou  científica,  e  a  atuação  na  vida  pública;  a  relação  e  as  fronteiras  entre  ciência,  política,
sociedade  e  nação;  a  circulação  de  ideias  e  o  diálogo  internacional  envolvendo  as  teorias
científicas; as formas de apropriação, os usos políticos e a resignificação de ideias. 

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: terça-feira, das 8h às 12h

Ministrante: Vanderlei Sebastião de Souza

Local: Campus Santa Cruz

1.2.2 Tópicos Especiais IV: estudos de ciência, tecnologia e sociedade na história
Ementa:  Estudos de Ciência,  Tecnologia e História  incorpora temáticas ligadas ao estudo da
ciência  das  ciências  e  da  tecnologia  como  também  da  relação  entre  a  história,  como  um
macrocampo de conhecimento e seus diálogos com a ciência, a tecnologia, que se refletem na
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construção de patrimônios culturais, em relações diversas entre as antropo-sociedades e o mundo
não humano, bem como a construção dessas relações a partir do corpo e da cultura material.
Carga Horária: 4 créditos (60 horas)
Horário: Terça-feira, das 13h 30min às 17h 30min
Ministrantes: Jó Klanovicz, Claiton Marcio da Silva e Jaisson Teixeira Lino
Local: Campus Santa Cruz

1.2.3 Tópicos Especiais em: 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.

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

Horário: quarta-feira, das 8h às 12h

Ministrante: Fernando Franco Netto

Local: Campus Santa Cruz

1.2.4 Tópicos Especiais em: noção de sertão na historiografia brasileira

Ementa:  Estudo da presença das noções de sertão na historiografia brasileira com o intuito de 
refletir sobre as disputas de classificações, do monopólio de fazer ver e fazer crer envolvendo as
identidades étnicas ou regionais ligadas à origem de um lugar. 

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

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

Ministrante: Oseias de Oliveira

Local: Campus de Irati

1.2.5 Tópicos Especiais em: história e fotografia

Ementa: Fotografia no século XIX: "espelho" da realidade; estúdios fotográficos, pose, cenários e
representação.  O  século  XX:  a  fotografia  nos  periódicos;  como  instrumento  político;  como
expressão artística. O trabalho com fontes fotográficas.

Carga Horária: 4 créditos (60 horas)

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

Ministrante: Dr. Ancelmo Schörner

Local: Campus de Irati

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

2. Das vagas:
2.1 O número de estudantes aceitos, nas disciplinas elencadas no item anterior, será definido pelo
professor ministrante, considerando a demanda, a dinâmica da disciplina e os recursos físicos
disponíveis.
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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. 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 04 a 22 de fevereiro de 2016

Homologação das inscrições 24 de fevereiro de 2016

Resultado final 29 de fevereiro de 2016

Matrícula 01 a 04 de março de 2016

Início das aulas 07 de março de 2016

Irati, 15 de dezembro de 2015.

Ancelmo Schörner,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 495/2015-GR/UNICENTRO
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ANEXO I

EDITAL Nº21/2015 - PPGH/UNICENTRO

ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTE NÃO REGULAR

FORMULÁRIO INDICADOR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA 
GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

Nome:

Disciplina(s):

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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