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EDITAL N. 01/2018 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – 

MESTRADO/DOUTORADO 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em História 
(Mestrado/Doutorado) da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura das inscrições em disciplinas isoladas da Área 
de concentração: Poder e Linguagens; Linhas de pesquisa: Poder, espaço e 
sociedade; Linguagens, ideias e historiografia; e Poder, Linguagens e 
Instituições. 

 
1.1 As inscrições serão realizadas entre 26 e 27 de Fevereiro de 2018 através 

do correio eletrônico ppghis@ichs.ufop.br (o formulário e a documentação exigida 
deverão ser encaminhados, em anexo) 

 
1.2. Os candidatos a disciplinas isoladas do Programa de Pós-graduação em 

História da UFOP deverão portar diploma de curso superior reconhecido pelo MEC 
(ou documento que comprove a conclusão do curso). 

 
1.3. Número de vagas: o Programa de Pós-graduação em História da UFOP 

oferecerá 16 (dezesseis) vagas para o primeiro semestre de 2018, distribuídas da 
seguinte forma:  

04 (quatro) vagas para a disciplina “PPH123 - O Retorno do oprimido: 
distância histórica, colonização e escravidão) (às sextas-feiras das 14h00 às 
17h40min), a ser ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo de Mello Rangel;  

04 (quatro) vagas para a disciplina “PPH225- Perspectivas Historiográficas 
acerca do Império Romano (às quintas-feiras das14h00 às 17h40min), a ser 
ministrada pelo Prof. Dr. Fábio Duarte Joly;  

04 (quatro) vagas para disciplina “PPH226 - Conceitos pertinentes à noção 
de vida e sua proximidade com a história no oitocentos” (ás terças-feiras 
das19h00 às 22h40min), a ser ministrada pela Profa. Dra. Helena Miranda Mollo; 

04 (quatro) vagas para disciplina “PPH309 - O discurso do Maravilhoso na 
Primeira Modernidade” (às terças-feiras das14h00 às 17h40min), a ser ministrada 
pelo Prof. Dr. Luiz Estevam de Oliveira Fernandes; 

Cada candidato poderá matricular-se em uma única disciplina por semestre. 
 
1.4. Documentos necessários para a inscrição: 
a) comprovação de conclusão do curso de graduação e/ou mestrado (nesse 

último caso, para ingressantes no doutorado); 
b) histórico escolar; 
c) formulário devidamente preenchido (disponível na página do Programa - 

www.ppghis.ufop.br) 
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1.5. Os resultados serão divulgados no dia 09 de Março de 2018, na página 
do Programa de Pós-Graduação em História (http://www.ppghis.ufop.br).  

 
1.6. A Coordenação do Programa de Pós-graduação em História decidirá 

sobre as questões não previstas neste Edital. 
 
1.7. Informações: 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em História 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
Rua do Seminário, s/n 
35420-000 Mariana – MG 
Telefone: (31) 3557-9410 - Ramal 9460 
e-mail: ppghis@ichs.ufop.br 
 

 
 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Ricardo da Mata 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História 

DEHIS – ICHS – UFOP 
 


