
    

Universidade Federal de Alagoas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Coordenadoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em História

Mestrado Em História

Edital nº01/2023  – Seleção simples para Aluno Especial / Semestre
2022.2

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/as especiais  são aqueles/as matriculados/as em disciplinas optativas (matrícula

isolada), sem direito à obtenção do grau no curso correspondente.

Art.2º  O/A aluno/a especial fica sujeito, no que couber, às normas aplicáveis aos/às alunos/as

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/as especiais será de

48 (quarenta e oito) meses, isto é, caso o/a aluno/a seja aprovado/a em processo de seleção para
aluno/a 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/a especial será de 20 vagas, conforme o

Quadro 1:
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QUADRO 1
CH Nível Disciplina Professor Dia/Horário Vaga

s
60h/a Mestrado TÓPICOS ESPECIAIS

EM HISTÓRIA DO
BRASIL

Leituras, entre o
rarefeito e o perigoso:

manuseio de textos
sagrados em terras

brasileiras
(séc. XVI-XIX)

[Presencial]

Dr. Pedro Lima
Vasconcelos

Quinta-feira
14:00h-18:00h

7

60h/a Mestrado TÓPICOS ESPECIAIS
EM TEORIA DA

HISTÓRIA
A narrativa do/a

historiador/a: aspectos
teóricos e dimensões

práticas
[Presencial

Mês de fevereiro
excepcionalmente de

modo remoto]

Dr. Raimundo
Arrais

Terça-feira
14:00h-18:00h
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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.  Clique  no título  do Edital  (Edital  nº  01/2023– 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. 
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Art. 6º Poderão se inscrever para aluno/a especial do PPGH os/as candidatos/as graduados/as

portadores/as 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  23 de janeiro a 01 de fevereiro de
2023.

§1º  No período  de  inscrição,  os  procedimentos  para  que  o/a  candidato/a  se  inscreva  neste
processo seletivo são os seguintes:

a) O/A candidato/a 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/a candidato/a necessite inserir vários documentos em um único item, deverá compactá-
los em um único arquivo salvo no formato PDF.
c) Os  documentos  anexados  pelos/as  candidatos/as  serão  conferidos  e  avaliados  pelo/a
professor/a da disciplina escolhida (Anexo 1) 
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.

§3º As informações prestadas no Formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do/a
candidato/a.  O  formulário  preenchido  com  informações  falsas  sujeitará  o/a  candidato/a  às
sanções previstas em lei e o excluirá do certame. 

Art.  8º  Além da  Justificativa  e  do Currículo  Lattes,  os/as  candidatos/as  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  portal  do  SIGAA

(http://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public).  Os  candidatos  também  poderão  receber  eletronicamente
notificação sobre a homologação. 
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DO PROCESSO SELETIVO, JULGAMENTO, RESULTADO E RECURSO

Art. 10º A seleção para aluno/a 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/as candidatos/as serão feitas pelo/a docente responsável

pela  disciplina  escolhida,  a  partir  da  pontuação  do  Curriculum  Lattes  e  da  pertinência  da
justificativa apresentada pelo/a candidato/a.

Art. 12º O/A candidato/a deverá inserir no Formulário de inscrição online a Justificativa para a

escolha da disciplina, que será qualificada como suficiente ou insuficiente.

Art. 13º  O/A candidato/a 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  Pós-

Graduação  em  História
(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/mestrado-em-historia).

Art. 15º O/A candidato/a poderá recorrer do resultado preliminar no prazo estabelecido no

calendário deste Edital, utilizando-se de formulário específico (Anexo 4) a ser assinado pelo/a
candidato/a e enviado à Coordenação do PPGH em formato PDF, exclusivamente via e-mail
(ppghis@ichca.ufal.br). 

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-em-
historia) e também no portal do SIGAA (http://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public).

DA MATRÍCULA 

Art. 17º Os/As candidatos/as selecionados/as 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 no dia 08 de fevereiro de 2023.

DO CALENDÁRIO

Art. 19º  O processo de inscrição para a seleção de que trata este Edital  deverá obedecer ao

seguinte calendário:
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Período de Inscrição: 23 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023.

Homologação das Inscrições: 02 de fevereiro de 2023.

Análise de currículo e justificativa: 03 de fevereiro de 2023.

Divulgação do Resultado Preliminar: 04 de fevereiro de 2023.

Recurso do Resultado Preliminar: 05 e 06 de fevereiro de 2023.

Resultado do Recurso e Resultado Final: 07 de fevereiro de 2022.

Matrícula de Alunos Especiais: 08 de fevereiro de 2022.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20º A disciplina poderá ser cancelada caso não existam, pelo menos,  2 (dois) alunos/a

regulares matriculados/as 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/
as 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:

QUADRO 2
PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO
CONTATOS

           HISTÓRIA

Telefone (82) 3214-1340
Site:

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/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, 20 de janeiro de 2023.
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_________________________________________________________________
Elias Ferreira Veras

Coordenadora do PPGH

Anexo 1

Barema para a análise do Currículo Lattes

1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Por Título Pontuação Máxima
Magistério em Instituição de Educação Básica

(máximo 5 anos)
1 p/ano 5,0

Atuação Profissional em Instituições como Arquivo, Museus,
Bibliotecas, Memoriais e Secretarias de Cultura (máximo 2

anos)
1 p/ano 5,0

Pontuação TOTAL 10,0
2. PUBLICAÇÕES Por Título Pontuação Máxima

Livro na área de História ou afins (máximo 2) 1 2,0
Capítulo de livro na área de História ou afins (máximo 2) 0,5 1,0

Artigo ou Resenha em Revista de História e afins com ISSN
(máximo 2)

0,5 1,0

Trabalho Completo publicado em Anais Eletrônicos de Eventos
de História (máximo 2) 0,5 1,0

Pontuação Máxima 5,0
3. ATIVIDADES ACADÊMICAS E

ADMINISTRATIVAS
Por Título Pontuação Máxima

Graduação em História ou áreas afins 1,0 1,0
Especialização em História ou áreas afins 0,8 0,8

Monitoria (máximo 2 ano) 0,2 0,4
Participação em Projetos PIBIP/PIBID/PET e demais projetos

devidamente certificados pelas IES (máximo 2 anos)
0,2 0,4

Bolsista de Iniciação Científica (máximo 2 anos) 0,2 0,4
Pontuação Máxima 3,0

4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA Por Título Pontuação Máxima
Participação em eventos  como ouvinte (máximo 2) 0,2 0,4

Participação em Mini-cursos na área de história ou afins
(máximo 2)

0,2 0,4

Organização de eventos, congressos, colóquios e seminários
(máximo 2)

0,2 0,4

Apresentação de Comunicações em Congressos, Eventos,
Seminários ou Colóquios (máximo 2)

0,4 0,8

Pontuação Máxima 2,0
PONTUAÇÃO TOTAL 20,0
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Anexo 2

Ementa da disciplina 1

Professor: Dr. Pedro Lima Vasconcelos 
Disciplina: TÓ� PICÓS ESPECIAIS EM HISTÓ� RIA DÓ BRASIL 
Leituras, entre o rarefeito e o perigoso: manuseio de textos sagrados em terras brasileiras
(se(c. XVI-XIX)
Temática:  
Partindo da avaliaça.o de tre/s cena( rios distintos envolvendo manuseios de livros sagrados
no Brasil dos se(culos XVI-XIX, quais sejam, a TaNaK (judaica), a Bí(blia (crista. ) e o Cora.o
(muçulmano), o curso pretende descortinar aspectos pouco notados e/ou analisados em
dina/micas socioculturais presentes em especial em cena( rios nordestinos.
Conteu( do programa( tico
Introduça.o
1) Leituras no Brasil dos tempos da colo/ nia e do impe(rio
2) Textos sagrados, entre manuscritos e impressos: possibilidades e restriço. es
3) Se(culos XVI-XVII: a TaNaK traduzida e sob disfarce; a Inquisiça.o
4) Se(culo XIX: o Cora.o na senzala, para ale(m do livro e da leitura 
5) Se(culos XIX-XX: Bí(blias, entre ediço. es e autos de fe(
Conclusa.o

Referências:
ABREU, Ma(rcia (org.) Leitura, histo( ria e histo( ria da leitura. Campinas: Mercado das Letras,
2002.
CHARTIER, Roger. A ma.o do autor e a mente do editor. Sa.o Paulo: Ed. UNESP, 2014. 
LIMA,  Jose(  Ignacio  de  Abreu  e.  As  bí(blias  falsificadas  ou duas  respostas  ao  Sr.  co/ nego
Joaquim Pinto de Campos pelo christa.o velho. Recife: Typ. Commercial de G. H. de Mira,
1867.
LIPINER, Elias. Ós judaizantes nas capitanias de cima. Sa.o Paulo: Brasiliense, 1969.
MELLÓ, Priscilla Leal. Leitura, encantamento e rebelia.o: o isla.  negro no Brasil, se(culo XIX.
Nitero( i: Universidade Federal Fluminense, 2009 (doutorado em Histo( ria).
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Anexo 3

Ementa da disciplina 2

Professor: Dr. Raimundo Arrais
Disciplina:  To( picos Especiais em Teoria da Histo( ria: A narrativa do historiador: aspectos
teo( ricos e dimenso. es pra( ticas
Temática: 
Disciplina de natureza teo( rico-pra( tico a partir da leitura de pequenos textos (retirados da
bibliografia  de  refere/ncia)  e  da  produça.o  de  pequenos  textos,  da  parte  dos  alunos,
associados a seus temas de dissertaça.o. As dimenso. es litera( rias da narrativa do historiador.
A subjetividade do narrador.  A erudiça.o e os significados do emprego da nota de rodape(  e
outros  recursos  eruditos  na  constituiça.o  da  cientificidade  da  Histo( ria.  Ós  sentidos
emanados da leitura. Ós testemunhos histo( ricos e seu uso na narrativa historiogra( fica. 

Referências:
BARTHES,  Roland.  O rumor da língua.  2  ed.  Trad.  Ma( rio Laranjeira.  Sa.o  Paulo:  Martins
Fontes, 2004. 
CARRARD, Philippe. Poetics of the New History: french historical discourse from Braudel to
Chartier. Baltimore/London: John Hopkins University Press, 1992.   
GAY, Peter.  O estilo na história. Sa.o Paulo: Companhia das Letras, 1990.
GENETTE, Ge(rard. Paratextos Editoriais. Sa.o Paulo: Atelie/  Editorial, 2009.   
GRAFTÓN,  Anthony.  As  origens  trágicas  da  erudição:  pequeno  tratado  sobre  a  nota  de
rodape( . Trad. Enid Abreu Dobra(nsky.  Campinas, sp. Papirus, 1998. 
LIMA, Luiz Costa. Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
MANGUEL, Alberto. O leitor como metáfora: o viajante, a torre e a traça. Trad. Jose(  Geraldo
Couto. Sa.o Paulo: Ediçoes Sesc Sa.o Paulo, 2017. 
MERLEAU-PÓNTY, Maurice. A prosa do mundo. Trad. Paulo neves. S´çao paulo Cosac& Naify,
2002. 
RANCIEM RE, Jacques. Os nomes da História. Trad. Eduardo Guimara.es, Eni Puccinelli Órlandi.
Sa.o Paulo: Educ/Pontes, 1994.  
RICÓEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1994, 1995, 1997, 3 t. 
RIEDEL, Dirce Co/ rtes. Narrativa, ficção e história. Rio de Janeiro: UERJ, 1988.
WATERS, Lindsay.  Inimigos da esperança: publicar, perecer e o eclipse da erudiça.o. Trad.
Luiz Henrique de Arau( jo Dutra. Sa.o Paulo: ed. UNESP, 2006. 
WHITE, Hayden.  Meta-História:  a imaginaça.o histo( rica do se(culo XIX.  Sa.o Paulo: EdUSP,
1995. 
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Anexo 4
Formulário de recurso

Nome: 

Disciplina Professor Dia/Horário

Recurso

Data:

Assinatura:
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