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Programa de Pós-Graduação em História
Mestrado em História

Edital nº 01/2020 – Seleção simples para Aluno Especial / Semestre 2020.1
O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em HISTÓRIA da Universidade Federal de Alagoas
– UFAL torna público, pelo presente Edital, a abertura do processo de inscrição, seleção e
matrícula de alunos especiais para cursar disciplina optativa do curso de Mestrado em História,
especificado neste Edital.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Alunos especiais são aqueles matriculados em disciplinas optativas (matrícula isolada),
sem direito à obtenção do grau no curso correspondente.
Art.2º O aluno especial fica sujeito, no que couber, às normas aplicáveis aos alunos regulares,
fazendo jus ao certificado de aprovação em disciplina expedido pela coordenação do curso de
História, em nível de Mestrado.
Art.3º O tempo para o aproveitamento das disciplinas cursadas por alunos especiais será de 48
(quarenta e oito) meses, isto é, caso o aluno seja aprovado em processo de seleção para aluno
regular, poderá solicitar dispensa de disciplinas optativas se ainda estiver dentro do prazo
citado.
DAS VAGAS
Art.4º O número total de vagas ofertadas para aluno especial será de 14 vagas, conforme o
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Quadro 1:
CH
Nível
60h/a Mestrado
60h/a Mestrado

QUADRO 1
Disciplina
Professor
Tópicos Especiais em
Osvaldo Maciel
Teoria da História
Rodrigo Costa
Tópicos Especiais em
Anderson
História e Memória
Almeida

Dia/Horário
Terça-feira
14:00h-18:00h
Terça-feira
14:00h-18:00h

Vagas
7
7

DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no seguinte endereço:
http://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public. Na barra lateral do canto esquerdo da página, clique em
Processos Seletivos e, depois, Processos Seletivos – Stricto Sensu. Clique no título do Edital
(Edital nº 01/2020 – Mestrado em História – Aluno Especial).
§1º A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus anexos, não podendo o candidato
alegar seu desconhecimento.
Art. 6º Poderão se inscrever para aluno especial do PPGH os candidatos graduados portadores
de diploma de nível superior ou certificado de conclusão, com data de colação de grau, emitido
por instituições oficiais reconhecidas pelo MEC.
Art. 7º As inscrições serão realizadas no período de 14 de fevereiro a 1 de março de 2020.
§1º No período de inscrição, os procedimentos para que o candidato se inscreva neste processo
seletivo são os seguintes:
a) O candidato deverá efetuar sua inscrição preenchendo o formulário online e inserir
eletronicamente toda documentação solicitada em formato PDF.
b) Para cada item do formulário de inscrição, é permitido o envio de apenas um documento.
Caso o candidato necessite inserir vários documentos em um único item, deverá compactálos em um único arquivo salvo no formato PDF.
c) Os documentos anexados pelos candidatos serão conferidos e avaliados pelo professor da
disciplina escolhida (Anexos 2 e 3)
d) Não será permitida a inclusão posterior de documentos. As inscrições incompletas,
enviadas de forma indevida ou fora dos prazos estabelecidos neste edital serão indeferidas.
§2º A inscrição é gratuita.
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§3º As informações prestadas no Formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato. O formulário preenchido com informações falsas sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei e o excluirá do certame.
Art. 8º Além da Justificativa e do Currículo Lattes, os candidatos deverão anexar, no
formulário de inscrição online, nas datas especificadas no art. 19º deste edital, os seguintes
documentos para efetivação da inscrição:
I. 01 (uma) foto 3x4 digitalizada em PDF;
II. Cópia digital da carteira de identidade ou do passaporte, se for estrangeiro;
III. Cópia digital do CPF;
IV. Cópia digital do Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação, com data de
colação de grau;
V. Cópia digital do Histórico Escolar da Graduação.
Art. 9º A homologação das inscrições será divulgada no
(http://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public).
Os
candidatos
também
eletronicamente notificação sobre a homologação.

portal do SIGAA
poderão
receber

DO PROCESSO SELETIVO, JULGAMENTO, RESULTADO E RECURSO
Art. 10º A seleção para aluno especial do PPGH é um processo simples, em etapa única, que
consiste em avaliação da Justificativa e do Curriculum Lattes.
Art. 11º A avaliação e a seleção dos candidatos serão feitas pelo docente responsável pela
disciplina escolhida, a partir da pontuação do Curriculum Lattes (últimos 5 anos) e da
pertinência da justificativa apresentada pelo candidato.
Art. 12º O candidato deverá inserir no Formulário de inscrição online a Justificativa para a
escolha da disciplina, que será qualificada como suficiente ou insuficiente.
Art. 13º O candidato será selecionado se sua Justificativa for considerada suficiente e a
pontuação do Curriculum Lattes for suficiente para a classificação, de acordo com o número de
vagas.
Art. 14º O Resultado Preliminar será publicado na página eletrônica do Programa de PósGraduação
em
História
(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/posgraduacao/mestrado-em-historia).
Art. 15º O candidato poderá recorrer do resultado preliminar no prazo estabelecido no
calendário deste Edital, utilizando-se de formulário específico (Anexo 4) a ser assinado pelo
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candidato e enviado à Secretaria do PPGH em formato PDF, exclusivamente via e-mail
(ufal.ppgh@gmail.com).
Art. 16º O Resultado final será publicado na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação
em História (http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/mestrado-emhistoria) e também no portal do SIGAA (http://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public).
DA MATRÍCULA
Art. 17º Os candidatos selecionados devem apresentar no momento da matrícula todos os
documentos originais que foram anexados em formato PDF junto ao formulário de inscrição.
Art. 18º A matrícula será realizada nos dias 12 e 13 de março de 2020.

DO CALENDÁRIO
Art. 19º O processo de inscrição para a seleção de que trata este Edital deverá obedecer ao
seguinte calendário:
Período de Inscrição: 14 de fevereiro a 1 de março de 2020
Homologação das Inscrições: 2 de março de 2020
Análise de currículo e justificativa: 3 a 6 de março de 2020
Divulgação do Resultado Preliminar: 7 de março de 2020
Recurso do Resultado Preliminar: 7 e 8 de março de 2020
Resultado do Recurso e Resultado Final: 11 de março de 2020
Matrícula de Alunos Especiais: 12 e 13 de março de 2020
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20º A disciplina poderá ser cancelada caso não existam, pelo menos, 2 (dois) alunos
regulares matriculados ou a critério do Conselho do PPGH;
Art. 21º O horário e o dia das disciplinas poderão ser modificados a critério do Conselho do
PPGH, caso tenha que atender a alguma necessidade do Programa, do professor e/ou dos
alunos regulares.
Art. 22º Informações adicionais relativas ao Programa podem ser obtidas por telefone, página
eletrônica (conforme disponibilidade do provedor institucional de internet), e-mail e
secretaria, conforme quadro a seguir:
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QUADRO 2
PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO

HISTÓRIA

CONTATOS
Telefone (82) 3214-1340
Site: http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/posgraduacao/mestrado-em-historia
E-mail: ufal.ppgh@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em História
Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes (ICHCA)
Universidade Federal de Alagoas – Campus A. C. Simões –
Cidade Universitária
Maceió/AL CEP 57072-970

Art. 23º Os casos omissos serão avaliados e julgados pelo Conselho do PPGH.
Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
_________________________________________________________________
Michelle Reis de Macedo
Coordenadora do PPGH
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Anexo 1
Barema para a análise do Currículo Lattes dos últimos 5 anos (2015, 2016,
2017, 2018 e 2019)
1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Magistério em Instituição de Educação Básica
(máximo 5 anos)
Atuação Profissional em Instituições como Arquivo, Museus,
Bibliotecas, Memoriais e Secretarias de Cultura (máximo 5
anos)
2. PUBLICAÇÕES
Livro na área de História ou afins (máximo 2)
Capítulo de livro na área de História ou afins (máximo 2)
Artigo ou Resenha em Revista de História e afins com ISSN
(máximo 2)
Trabalho Completo publicado em Anais Eletrônicos de
Eventos de História (máximo 2)
3. ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Graduação em História ou áreas afins
Especialização em História ou áreas afins
Monitoria (máximo 2 ano)
Participação em Projetos PIBIP/PIBID/PET e demais projetos
devidamente certificados pelas IES (máximo 2 anos)
Participação em projeto de Iniciação Científica (máximo 2
anos)

4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA
Participação em eventos como ouvinte (máximo 2)
Participação em Minicursos na área de história ou afins
(máximo 2)
Organização de eventos, congressos, colóquios e seminários
(máximo 2)
Apresentação de Comunicações em Congressos, Eventos,
Seminários ou Colóquios (máximo 2)

Por Título
1 p/ano

Pontuação Máxima
5,0

1 p/ano

5,0

Pontuação TOTAL
Por Título
1
0,5
0,5

10,0
Pontuação Máxima
2,0
1,0
1,0

0,5
Pontuação Máxima
Por Título
1,0
0,8
0,2
0,2

1,0
5,0
Pontuação Máxima
1,0
0,8
0,4
0,4

0,2

0,4

Pontuação Máxima
Por Título
0,2
0,2

3,0
Pontuação Máxima
0,4
0,4

0,2

0,4

0,4

0,8

Pontuação Máxima
PONTUAÇÃO TOTAL

2,0
20,0
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Anexo 2
Ementa da disciplina 1
Professores: Osvaldo Maciel e Rodrigo Costa
Disciplina: Tópicos Especiais em Teoria da História
Temática: História Social e Teoria Marxista da História: definições, aproximações,
distanciamentos
A partir da articulação inescapável entre teoria e método, a disciplina propicia uma
reflexão sobre a teoria marxista da história e sua relação com a chamada História Social.
Partindo dos fundamentos da teoria social crítica formulada por Marx e Engels, dando enfase à
radicalidade da sua concepção de história, iremos destacar os principais pensadores e debates
dessa longa tradição teórica. Em seguida, iremos realizar uma caracterização acerca da
História Social, concentrando em algumas de suas principais categorias, técnicas de pesquisa e
abordagens. Num terceiro momento, daremos ênfase a vasculhar as aproximações e
divergências entre estas duas perspectivas no campo historiográfico brasileiro e mundial,
tentando explorar aspectos que interessem mais diretamente aos projetos de pesquisa dos
alunos do mestrado.
Bibliografia
ANDERSON, Perry. Afinidades seletivas. São Paulo Boitempo, 2002.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Edunesp, 2012.
CARDOSO, Ciro e BRIGNOLI, Héctor P. Os métodos da história: introdução aos problemas,
métodos e técnicas da história demográfica, econômica e social. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto social. Bauru/SP: Edusc, 1998.
FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro:
Edufrj/Fiocruz, 2012.
HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Cia das Letras, 1998.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã (crítica da mais recente filosofia alemã em
seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes
profetas). São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
MELO, Demian (org.). A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo.
Rio de Janeiro: Consequência, 2014.
MÉSZÁROS, István. Para além do Capital: rumo a uma teoria da transição. São
Paulo/Campinas: Boitempo/Edunicamp, 2002.
SCOTT, James. A dominação e a arte da resistência. Lisboa: Letra Livre, 2013.
THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao
pensamento de Althusser. Tradução de Waltensir Dutra – Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
VILLAR, Pierre. História marxista, história em construção. In: LE GOFF, Jacques e NORA,
Pierre (orgs). História: novos problemas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, (pp. 146/77).
VÁRIOS AUTORES. A história social: problemas, fontes e métodos. Lisboa: Edições Cosmos,
1967.
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Anexo 3
Ementa da disciplina 2
Professor: Anderson Almeida
Disciplina: Tópicos Especiais em História e Memória
Temática: Relações entre História e Memória: diálogos e diferenças
A disciplina propõe análises e discussões sobre as relações entre História e Memória em
diálogo com diferentes perspectivas historiográficas – através de uma abordagem
transdisciplinar e interdisciplinar -, problematizando as categorias e conceitos de história,
memória, lugares de memória, memória coletiva, memória individual, silêncios,
esquecimentos e as implicações que estes trazem para o debate teórico-metodológico da
operação historiográfica, não apenas no Tempo Presente, mas nas diferentes durações e
temporalidades.
Bibliografia:
HALBWACS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais/ Vértice, 1990.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Editora da Unicamp, 1994.
MENESES, Ulpiano Bezerra de. História, cativa da memória: para um mapeamento da
memória no campo das Ciências Sociais. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São
Paulo, n. 34, 1992, p. 9-24.
NORA, Pierre. Entre memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto História,
Revista da PUC-São Paulo, n.10, dez. 1993, pp. 7-28.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, vol.2, n.03. Rio de
Janeiro, 1989, pp.03-15.
RICOUER, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Ed. da Unicamp, 2007.
SEIXAS, Jacy Alves. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. In:
BRESCIANI, Stella, NAXARA, Márcia (Orgs.). Memória e (res) sentimento: indagações sobre
uma questão sensível. Campinas: Editora da Unicamp, 2004.
THOMPSOM, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
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Anexo 4
Formulário de recurso

Nome:
Disciplina

Professor

Dia/Horário

Recurso

Data:
Assinatura:
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