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Programa de Pós-Graduação em História

CHAMADA PÚBLICA
DISCIPLINAS ISOLADAS 2022-2
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 os dias 16 a 19 de agosto de 2022 através do correio
eletrônico ppghis.ichs@ufop.edu.br. No campo: Assunto da mensagem deve constar:

"Inscrição -

Disciplina Isolada 2022-1 - nome do candidato" (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.Cada candidato poderá matricular-se em uma única disciplina por semestre. A seguir quadro
com as disciplinas:

DISCIPLINA

DESCRIÇÃO

PROGRAMA

PROFESSORES

PPH 348

Seminário de
Pesquisa: “O
problema das fontes
em história da
historiografia e na
teoria da história”

Sérgio da Mata

Clique aqui

PPH 350

Paisagens da
Barbárie: O trabalho
de memória entre
vínculos teóricos e
aproximações
empáticas.

Eliana Regina de
Freitas Dutra

Clique aqui

1.4. Documentos necessários para a inscrição (envio em PDF):
a) Formulário

de

inscrição

em

disciplina

isolada

disponível

em:https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/formulario_de_inscricao_disciplina_i
solada2018-2_0.doc?m=1550500654;
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b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
c) Comprovação de conclusão do curso de graduação e/ou mestrado (nesse último caso,
para ingressantes no doutorado);
d) Histórico escolar;
e) Declaração de autenticidade dos documentos enviados, cujo modelo está disponível em:
https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/declaracao_de_autenticidade.pdf?m=1
612880865
1.5. Os resultados serão divulgados no dia 24 de agosto de 2022,na página do Programa de PósGraduação em História (http://www.ppghis.ufop.br).
1.6 A aprovação do candidato dependerá do número de vagas disponíveis após a matrícula dos
alunos regulares.
1.6. A Coordenação do Programa de Pós-graduação em História decidirá sobre as questões não
previstas neste Edital.
1.7. Informações apenas pelo e-mail ppghis.ichs@ufop.edu.br

assinado no original
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