
ATENÇÃO: MATRÍCULAS PARA 2022-2

Conforme fixado pelo Calendário Acadêmico da PROPPI, entre os dias 08 a
15 de agosto, será possível a realização de matrículas nas disciplinas

ofertadas em 2022-2.

 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) (o tutorial está disponível também na página do PPGHIS).

 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 2022/2, com os horários das aulas e links para acesso as ementas:

https://drive.google.com/file/d/1_YTSaL-9Lp2rmPVlO6mmEzaGVDitM_33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WfVZk6F4Y1uL965IY7l3_EKc-ygMHKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WfVZk6F4Y1uL965IY7l3_EKc-ygMHKS/view?usp=sharing


DISCIPLINAS OFERTADAS EM 2022/2

PERÍODO DISCIPLINA HORÁRIO PROFESSOR
LINK

EMENTA

2022/2

PPH 346 - Fato, evento, e
periodização: questões
fundamentais da teoria

contemporânea da história

Quarta-feira
(09h às 13h) Luisa Rauter

Pereira Clique aqui

2022/2 PPH 347 - Nietzsche e a História

Terça-feira
(19h às

22h40min)
André de

Lemos Freixo Clique aqui

2022/2

PPH 348 - Seminário de Pesquisa:
“O problema das fontes em
história da historiografia e na

teoria da história”

Conforme
calendário de
encontros

disponível na
ementa

Sérgio da
Mata Clique aqui

2022/2 PPH 349 - História, Gênero, Raça e
Sexualidade nas Américas

Sexta-feira
(14h às

17h40min)
Mateus

Fávaro Reis Clique aqui

2022/2

* PPH 350 - Paisagens da Barbárie:
O trabalho de memória entre

vínculos teóricos e aproximações
empáticas.

Terça-feira
(14h às 18h)

* aulas em
formato remoto

Eliana Regina
de Freitas
Dutra

Clique aqui

2022/2 PPH 001 - Estudos Especiais I Para as disciplinas de Estudos Especiais o(a)
discente deverá elaborar junto com seu

orientador um plano de trabalho e ao final do
período um relatório final, onde constará a nota.

2022/2 PPH 002 - Estudos Especiais II

https://drive.google.com/file/d/1IQnQXRoZDfNWuTXC_0JM_TLeaRRG8tI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQroYPY5VsZWmfrRoMfrdTdzIrJD3WCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRrOvsWWu5I5MZ38OLqmY8-MFZzyKB9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APUAnx9BSiVPKzP--42IGavx-VxWrmRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lk--Y6ttU66J7A6lyEnlWDokTpxe586X/view?usp=sharing


 Recomenda-se atenção à disciplina Estudos Especiais, disciplina de validação de

créditos relacionados às atividades de pesquisa, que se determinam no plano

de trabalho desenvolvido pelo discente e o seu orientador. Cada disciplina–

PPH 001 e PPH 002 – têm carga horária de 30 horas e concede 2 créditos. As

disciplinas Estudos Especiais visa a integralização de créditos necessária aos

discentes que não são bolsistas e que estão desobrigados do Estágio Docência.

Orienta-se a leitura das informações sobre a disciplina em:

https://ppghis.ufop.br/perguntas-frequentes.

IMPORTANTE: em caso de dúvidas ao fazer o requerimento das matrículas,

comuniquem à secretaria do Programa, visando evitar que sejam

protocolados/deferidos requerimentos inadequados no sistema.

https://ppghis.ufop.br/perguntas-frequentes.

