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EDITAL PPGHIS 02/2020 – Retificação em 03/09/2020 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
(MESTRADO E DOUTORADO) – 2021 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto torna pública a abertura 
das inscrições para o seu processo seletivo - turma 2021, com área de concentração em “Poder e 
Linguagens”, estruturando-se a partir de três linhas de pesquisa, a saber: 1) Poder, Espaço e Sociedade; 2) 
Ideias, Linguagens e Historiografia; 3) Poder, Linguagens e Instituições. O curso é recomendado pela 
CAPES (nota 5). 

 

RETIFICAÇÃO 01: 

 

1.1. Onde se lê: "1.1. As inscrições serão realizadas de 01/0601/07a 08/09/202031/08/2020, através do e-
mail selecao.ppghis@ufop.edu.br até às 23:59hs (horário de Brasília) do último dia de inscrição. O 
formulário de inscrição e demais documentos comprobatórios deverão ser enviados em arquivos no formato 
PDF conforme a especificação referente a cada documento", leia-se: "As inscrições serão realizadas 
de 01/0601/07a 15/09/2020 31/08/2020, através do e-mail selecao.ppghis@ufop.edu.br até às 23:59hs 
(horário de Brasília) do último dia de inscrição. O formulário de inscrição e demais documentos 
comprobatórios deverão ser enviados em arquivos no formato PDF conforme a especificação 
referente a cada documento. Na hipótese de envio de mais de uma proposta pelo mesmo/a 
proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, será 
considerada para análise somente a última proposta recebida". 

 

RETIFICAÇÃO 02: 

 

Onde se lê:  "1.2.1. Mestrado: portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), com graduação em nível de bacharelado ou licenciatura plena, ou de documento que 
comprove a conclusão do curso de graduação antes do início do primeiro semestre letivo de 2021", leia-se: 
."1.2.1. Mestrado: portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), com graduação em nível de bacharelado ou licenciatura plena, ou de documento 
que comprove a conclusão do curso de graduação. Poderão se inscrever no processo seletivo 
candidatas (os) com graduação em andamento. No entanto, caso aprovada (o), a matrícula da (o) 
aluna (o) estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória de obtenção do 
título de graduação". 
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