
 

 

ATENÇÃO: MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS PARA 2023-1 

 

Conforme fixado pelo Calendário Acadêmico da PROPPI, entre os dias 27/02 

a 08/03/2023, será possível a realização de matrículas nas disciplinas 

ofertadas em 2023-1. 

 

 As matrículas nas disciplinas serão feitas pelos próprios discentes 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 2023/1, 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
https://drive.google.com/file/d/1_WfVZk6F4Y1uL965IY7l3_EKc-ygMHKS/view?usp=sharing


 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS EM 2023/1 

 

PERÍODO DISCIPLINA HORÁRIO 
 

PROFESSOR 

LINK 

EMENTA 

2023/1 
PPH 351 - Comércio, capitalismo e 

escravidão no século XVIII-XIX 

Sexta-feira  
(14h às 18h) 

 
 

Cláudia 
Chaves 

Clique aqui 

2023/1 
PPH 352 - Seminário de Pesquisa – 

SEPE - ILB 

 
Terça-feira 

(15h) 
Obs.: Conforme 
calendário de 

encontros 
disponível na 

ementa 
 
 
 

Francisco 
Eduardo de 

Andrade 
Clique aqui 

2023/1 

PPH 353 - Colapso ou Resiliência? 
O problema da História Ambiental 
nas sociedades pré-indústriais (O 

Exemplo do Oriente Próximo 
Medieval) 

Quarta-feira 
(19h às 

22h40min) 

Bruno Tadeu 
Salles 

Clique aqui 

2023/1 
PPH 354 - Leituras sobre 

Imperialismo 

Quinta-feira 
(14h às 18h) 

 
 

Ana Mônica 
Henriques 

Lopes 
Clique aqui 

2023/1 
PPH 344 - Seminário de Pesquisa: 

“Teoria, historiografia, ética e 
política” – SEPE (NEHM) 

Obs.: Conforme 
calendário de 

encontros 
disponível na 
ementa (a ser 

combinado com 
o professor 

responsável) 
 

André de 
Lemos Freixo 

Clique aqui 

2023/1 

 

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. 

Os modelos para elaboração do plano de 
trabalho e do relatório estão disponíveis na 

página do PPGHIS.  
2023/1 PPH 002 - Estudos Especiais II 

https://drive.google.com/file/d/1nmI_CdHnAhsYbWFDUhWwX4c96kL5Wvc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKz9gG_j4wMg0i2Wnb-zOwF018gORRig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPpZACI5ccR5DeXgEXHh5bYcINDwSyke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1Vttmrs82dpsvlFqJjepDa-y8tawZF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180B__jhak0kPSFfHbJPD9uTzoosz6P7j/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.

