ATENÇÃO: MATRÍCULAS PARA 2022-1

Conforme fixado pelo Calendário Acadêmico da PROPPI, entre os dias 14 de
fevereiro a 11 de março, será possível a realização de matrículas nas
disciplinas ofertadas em 2022-1.
 As matrículas nas disciplinas serão feitas pelos próprios alunos através de
requerimentos via Portal MinhaUfop.
Tutorial de matrículas para discentes: (em língua portuguesa / em língua inglesa)
 Os alunos que já cumpriram todos os créditos e estão na fase da escrita do
trabalho, devem obrigatoriamente, via Portal MinhaUfop, solicitar requerimento
em “Vinculação em Tarefa Especial - Elaboração de Tese/Dissertação”;

IMPORTANTE: o aluno deverá sempre verificar no seu histórico escolar, disponível no
“MinhaUFOP”, o cumprimento dos créditos e a regularidade da sua matrícula. Qualquer
divergência deve ser imediatamente comunicada à secretaria do Programa.

A seguir é apresentado quadro com as disciplinas ofertadas pelo PPGHIS para o
semestre 2022/1, com os horários das aulas e links para acesso as ementas:

DISCIPLINAS OFERTADAS EM 2022/1 (Lista Final)
PERÍODO

2022/1

DISCIPLINA

PPH341 - Conceitos e
metodologias em História:
classe social, elites,
economia

HORÁRIO

Quarta-feira
(14h às 18h)

PROFESSOR

LINK
EMENTA

Ângelo Alves
Carrara

Clique aqui

2022/1

PPH 342 - Seminário
Extraordinário de Pesquisa
- ILB.

(8h às 12h)

Paulo Roberto
de Oliveira

Clique aqui

2022/1

PPH 219 - Visões da
modernidade: pensar a
filosofia da história depois
da filosofia da história
(perspectivas alemãs)

Sexta-feira
(14h às 18h)

Sérgio da
Mata

Clique aqui

2022/1

PPH 339 - Cultura científica
como cultura de tempo

Quarta-feira
(9h às 13h)

Helena
Miranda Mollo

Clique aqui

2022/1

PPH 343 EPISTEMOLOGIAS
HISTÓRICO-POLÍTICAS DO
SENSÍVEL/DO SONORO E A
ESCUTA COMO MÉTODO

Terça-feira
(17h às 21h)
Obs.: Aulas
serão
ministradas
no prédio do
IFAC (centro
de Ouro
Preto)

Virgínia Castro
Buarque

Clique aqui

2022/1

PPH 344 - Seminário
Extraordinário de Pesquisa
(NEHM): “Teoria,
historiografia, ética e
política”

Terça-feira
(14h às 16h)

Luísa Rauter

Clique aqui

PPH 345 - Escalas da
História Intelectual: as
conexões com o
transnational-turn

Terça-feira
(14h às 18h)
Obs.: Aulas
serão
ministradas
de 15 em 15
dias

Eliana Regina
de Freitas
Dutra

Clique aqui

2022/1

Quarta-feira

Para matrículas nas disciplinas “Estudos Especiais I – PPH 001” e “Estudos Especiais II – PPH
002”, o discente deverá ter atenção na turma a ser escolhida de acordo com a linha de
pesquisa. Exemplos:
Turma 1 – Linha 1; Turma 2 – Linha 2; e, Turma 3 – Linha 3.
Os documentos necessários (Plano de Trabalho e Relatório Final) continuarão a ser enviados
para o e-mail da secretaria (ppghis.ichs@ufop.edu.br).

