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Universidade Federal do Pará 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-graduação em História 

 

E D I T A L 002/2012 

 
Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em História (PPHIST) 

Mestrado – Turma 2013 Suplementar 

 

O Programa de Pós-graduação em História (Área de concentração: História Social da Amazônia) abre 

10 (dez) vagas no Mestrado, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2013, na forma deste edital. 

Nesta seleção suplementar, o PPHIST adotará um calendário condensado, de maneira que candidatos 

que exerçam a docência ou residam fora da cidade de Belém (no interior do Estado do Pará ou em 

outros Estados), possam realizar as etapas presenciais em apenas uma semana. 

As linhas de pesquisa do PPHIST são: 1) História e Natureza; 2) Trabalho, Cultura e Etnicidade 

 

Seleção para o curso de MESTRADO 

1. Banca Examinadora 

Antonio Otaviano – Presidente 

Antonio Maurício Costa 

Karl Heinz Arenz 

Mauro Cezar Coelho 

 

2. Vagas 

São ofertadas 10 (dez) vagas para o curso de Mestrado. 

 

3. Requisitos para a inscrição 

Serão admitidos, como candidatos à seleção, os portadores de diploma de graduação em História ou 

áreas afins (ressalvados os casos definidos pelo item 4, parágrafo único). Todos os diplomas deverão 

ser reconhecidos na forma da Lei. 

 

4. Documentos necessários para a inscrição 

 a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (em anexo neste edital). 

b) Cópia autenticada do RG e do CPF 

c) 1 (uma) fotografia 3x4 

d) Cópia autenticada do diploma de graduação em História ou áreas afins, conferido por IES 

credenciada e reconhecida pela CAPES; em caso de diploma expedido por instituição 

estrangeira, deverá estar devidamente revalidado no Brasil, conforme legislação em vigor. 

e) Curriculum Lattes (3 (três) vias, sendo uma delas comprovada) 

f) 3 (três) exemplares do projeto de dissertação adequado a uma das linhas de pesquisa. O 

projeto deverá conter até 20 (vinte) páginas, incluindo obrigatoriamente: introdução, 

problemática, justificativa, metodologia, fontes e bibliografia. O projeto deverá estar 

padronizado em espaço 1,5; fonte: Times New Roman, corpo 12; numeração de páginas superior 

direita; margens 3 cm; papel A4. 
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g) Indicação de uma língua estrangeira: Inglês ou Francês. 

Parágrafo único: Será aceita, condicionalmente, em substituição à letra “d”, certidão que declare que o 

candidato é aluno concluinte do curso de história ou áreas afins, em IES reconhecida pela CAPES. 

Neste caso, o candidato deverá comprovar, até o início da matrícula do 1º período letivo de 2013 (1º 

de abril de 2013), a conclusão do curso de graduação, atestada por meio de declaração da coordenação 

do curso de graduação, sob pena de cancelamento de sua condição de aluno. 

 

5. Inscrição 

As inscrições poderão ser efetivadas: 

a) pessoalmente (ou por procuração com assinatura reconhecida em cartório) na Universidade 

Federal do Pará, Campus Universitário do Guamá, Av. Augusto Corrêa nº 01, Belém, PA – CEP 

66075-110 – prédio do Laboratório de História/IFCH, Térreo, Secretaria de Pós-graduação em 

História – no horário de 9 às 12 horas. 

b) através dos Correios, via SEDEX, até o dia 22 de fevereiro de 2013 (data limite da postagem), 

endereçado a: 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em História. 

Universidade Federal do Pará 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Campus Universitário do Guamá 

Av. Augusto Correa nº 01  

66075-110    Belém, PA 

Informações: (91) 3201-8195 

Homepage do Programa: http://www.ufpa.br/pphist 

Homepage do IFCH: http://www.ufpa.br/ifch/ 

Endereço eletrônico: pphist@ufpa.br ou pphist.ufpa@gmail.com 

c) Não serão aceitos acréscimos ou substituições do material de inscrição após a sua formalização. 

d) Haverá uma análise prévia dos pedidos de inscrição e somente serão deferidos os que atenderem 

aos critérios estabelecidos neste Edital. 

 

6. Calendário 

07/01/2013 a 28/02/2013 – Inscrições 

8/03/2013 – Divulgação do deferimento das inscrições 

11/03/2013 – Exame de proficiência em língua estrangeira 

12/03/2013 – Divulgação do resultado do exame de proficiência em língua estrangeira 

12/03/2013 – Prova escrita 

13/03/2013 – Divulgação do resultado prova escrita 

13/03/2013 e 14/03/2013 – Exame dos projetos 

14/03/2013 – Divulgação do resultado do exame dos projetos 

14/03/2013 e 15/03/2013 – Entrevistas 

19/03/2013 – Divulgação do resultado das entrevistas 

20/03/2013 – Avaliação do curriculum vitae 

22/03/2013 – Divulgação do resultado final 

 

7. Etapas da seleção 

7.1. Exame de proficiência em língua estrangeira 

http://www.ufpa.br/pphist
http://www3.ufpa.br/ifch/
mailto:pphist@ufpa.br
mailto:pphist.ufpa@gmail.com
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Exame de Proficiência em inglês ou francês, de caráter exclusivamente eliminatório, facultado o uso 

de dicionário. 

7.1.1. Para fins de aprovação em proficiência em língua estrangeira será aceito o certificado 

emitido pelo PROFILE/UFPA (cópia autenticada). 

7.1.1.1. O candidato que já obteve proficiência em inglês ou francês, devidamente aferida em 

seleção de curso de pós-graduação reconhecido pela CAPES (incluindo o PPHIST/UFPA), 

anteriormente realizada, deverá comprovar a sua aprovação no momento de sua inscrição, por 

meio de declaração (ou cópia autenticada) do referido programa. 

7.1.2. O candidato estrangeiro deverá submeter-se a um teste de proficiência em língua portuguesa. 

7.1.3. A prova constará de um texto em língua estrangeira seguido de questões em português que 

permitirão avaliar a compreensão do candidato da língua em exame. 

7.1.4. O candidato não poderá identificar a prova de proficiência em língua estrangeira com o 

nome, sendo o número do CPF a única forma de identificação. 

7.1.5. Nos dias de realização das provas, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente um 

documento oficial de identificação com fotografia (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e 

de Previdência Social, CNH ou Passaporte). 

7.1.6. Será considerado aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira o candidato que 

obtiver a nota mínima de 5 (cinco), no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

7.2. Prova escrita. 

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, por meio da qual será avaliada a capacidade de 

o candidato refletir e argumentar acerca de temas históricos, demonstrando autonomia intelectual, 

domínio conceitual e noções básicas do conhecimento já estabelecido sobre os temas. Estará apto à 

realização da prova escrita o candidato que tiver sido aprovado no exame de proficiência em língua 

estrangeira. 

7.2.1. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de material (fichamentos, resenhas, textos e 

livros). 

7.2.2. O candidato não poderá identificar a prova escrita com o nome, sendo o número do CPF a 

única forma de identificação. 

7.2.3. Será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver a nota mínima de 7 

(sete), no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). 

7.2.4. A prova escrita constará de 1 (uma) questão elaborada a partir das seguintes obras: 

BLOCH, Marc. Apologia da história, ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2001. 

GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros, o verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

7.3. Exame do projeto de dissertação 

O exame do projeto de dissertação, de caráter eliminatório e classificatório, permitirá avaliar a 

capacidade de reflexão e argumentação do candidato dentro do campo da história. Será avaliada a 

capacidade de formular o problema, vinculado a uma das linhas do programa, e relacioná-lo com a 

historiografia nacional e estrangeira. Também será avaliado se o tema proposto será exequível dentro 

do prazo de 2 (dois) anos, com as condições propostas de pesquisa. Será avaliado o projeto do 

candidato anteriormente aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira e na prova escrita. 

7.3.1. Será considerado aprovado no exame do projeto de dissertação o candidato que obtiver a 

nota mínima de 7 (sete), no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). 
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7.4. Entrevista 

A entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, avaliará o interesse do candidato pelo programa, 

bem como sua disponibilidade para realização da dissertação. A entrevista terá como objetivo também 

o esclarecimento sobre pontos do projeto de dissertação. Estarão aptos à entrevista apenas os 

candidatos anteriormente aprovados na análise do projeto de dissertação e da prova de língua 

estrangeira. 

7.4.1. Será considerado aprovado na entrevista o candidato que obtiver a nota mínima de 7 (sete), 

no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

7.5. Avaliação do curriculum vitae 

A avaliação do curriculum vitae do candidato aprovado na entrevista terá caráter exclusivamente 

classificatório. 

7.5.1. O curriculum vitae deve estar devidamente comprovado (uma via). É obrigatória a utilização 

do modelo proposto na Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). 

7.5.2. Diretrizes para a análise de curriculum vitae 

a) Com relação ao comprovante de conclusão do curso de graduação será aferido apenas o 

oriundo de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. 

b) Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando traduzidos 

para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado e atendida a legislação nacional aplicável. 

c) Não serão considerados os itens sem comprovantes ou não-legíveis. 

 

7.5.3. A pontuação da análise do currículo seguirá a tabela que se segue: 

Itens avaliados 
Pontos 

(1 – 100) 

Autoria ou coautoria de livro especializado – 10 (dez) pontos (máximo 10 (dez) 

pontos) 
0 a 10 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro especializado ou organização de livro 

especializado – 5 (cinco) pontos (máximo 15 (quinze) pontos) 
0 a 15 

Autoria ou coautoria de artigo completo em periódico internacional, nacional ou 

regional – 2 (dois) pontos (máximo 10 (dez) pontos) 
0 a 10 

Apresentação de trabalho em evento científico – 1 (um) ponto (máximo 5 (cinco) 

pontos) 
0 a 5 

Docência no ensino superior – 1 (um) ponto por semestre (máximo 5 (cinco) pontos) 0 a 5 

Docência no ensino fundamental e/ou médio (0,5 (meio) ponto por semestre 

(máximo 5 (cinco) pontos) 
0 a 5 

Participação em projetos de pesquisa – 1 (um) ponto por semestre (máximo 4 

(quatro) pontos) 
0 a 4 

Bolsa de Iniciação Científica ou Monitoria – 1 (um) ponto por semestre (máximo 6 

(seis) pontos) 
0 a 6 

Especialização em história ou áreas afins– 10 (dez) pontos 0 a 10 

Graduação em História ou áreas afins – 30 (trinta) pontos 

(será aferido condicionalmente para candidato que se apresente na situação descrita 

no item 1.4., parágrafo único) 

30 

Pontos 100 

Nota máxima 100/10 10 

 

http://lattes.cnpq.br)/
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8. Divulgação dos resultados da seleção de Mestrado 

Considerando que cada etapa será divulgada no site, no quadro de avisos e na secretaria da Pós-

graduação na data estabelecida neste Edital, a coordenação do PPHIST não tem nenhuma 

responsabilidade de informar ao candidato sobre sua situação nas etapas do processo por outros meios 

que não os estabelecidos neste Edital.  

 

9. Critérios de eliminação da seleção de Mestrado 

9.1. Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior 

ao estabelecido em cada etapa de caráter eliminatório, conforme este edital; 

9.2. Estará automaticamente eliminado o candidato que não comparecer a qualquer uma das provas 

deste processo seletivo; 

9.3. Estará automaticamente eliminado o candidato que se apresentar sem a documentação exigida; 

9.4. Estará automaticamente eliminado o candidato que utilizar qualquer expediente fraudulento. 

 

10. Destino dado aos projetos e documentos remetidos ao PPHIST. 

Os candidatos não selecionados pelo PPHIST terão um prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data 

de divulgação do resultado final, para retirar seus projetos e documentos pessoais na Secretaria do 

Programa de Pós-graduação em História. 

 

Belém, 12 de dezembro de 2012 

 

 

 

Rafael Chambouleyron 

Coordenador 



 

 

ANEXO I: Linhas de pesquisa 

História e Natureza 

Ementa: História social da ocupação humana na Amazônia e as transformações no ambiente e ecossistemas ecológicos. 

Natureza, arte e literatura da Amazônia: representações, trocas culturais e simbolismos. A natureza e os sujeitos sociais 

amazônicos: sociedades indígenas a história dos encontros e confrontos culturais – séculos XVII-XXI. Projetos de 

colonização, imigração e integração amazônica com o Brasil, América Latina, Pan-Amazônia e Caribe. Natureza e os 

povos da floresta: debates e perspectivas políticas. Debates em torno dos chamados "ciclos" econômicos e as 

transformações ambientais e sociais amazônicas. Desenvolvimento sustentável do Trópico Úmido e a crítica histórica. 

Docentes da Linha de Pesquisa em História e Natureza 

Nome Tipo Instituição do doutorado Ano Vínculo Regime 

Aldrin Moura de Figueiredo Permanente UNICAMP/SP 2001 UFPA DE 

Leila Mourão Permanente UFPA/PA 1999 UFPA DE 

Franciane Gama Lacerda Permanente USP/SP 2006 UFPA DE 

Magda Maria de Oliveira Ricci Permanente UNICAMP/SP 1998 UFPA DE 

Maria de Nazaré Ângelo-Menezes Colaboradora EHESS, França 1998 UFPA DE 

Márcio Couto Henrique Permanente UFPA/PA 2008 UFPA DE 

Mauro Cezar Coelho Permanente USP/SP 2006 UFPA DE 

Nelson Rodrigues Sanjad Permanente FIOCRUZ/RJ 2005 MPEG DE 

Rafael Chambouleyron Permanente Univ. de Cambridge, Inglaterra 2005 UFPA DE 

 

 

Trabalho, cultura e etnicidade 

Ementa: Espaço, colonização e ocupação da Amazônia. Terra, trabalho e cultura na Amazônia. A relação entre capital 

e trabalho, mediada pela cultura e pelo campo das relações interétnicas. Encontros e confrontos culturais (séculos 

XVII-XXI). Movimentos sociais contemporâneos. Cultura e mundos do trabalho. Rituais, simbolismo e identidade 

amazônica: história, literatura e memória. Religião e religiosidades amazônicas: pajelança cabocla, afro-amazônia 

caribenha e saberes populares. Cultura oral, escrita: erudito e popular. 

Docentes da Linha de Pesquisa em Trabalho, Cultura e Etnicidade 

Nome Tipo Instituição do doutorado Ano Vínculo Regime 

Antonio Maurício Dias da Costa Permanente USP/SP 2004 UFPA DE 

Antonio Otaviano Vieira Júnior Permanente USP/SP 2002 UFPA DE 

Cristina Donza Cancela Permanente USP/SP 2006 UFPA DE 

Didier Lahon Colaborador EHESS, França 2001 – – 

Francivaldo Alves Nunes Permanente UFF/RJ 2011 UFPA DE 

José Maia Bezerra Neto Permanente PUC/SP 2009 UFPA DE 

Karl Heinz Arenz Permanente Univ. de Paris IV, França 2007 UFPA DE 

Maria de Nazaré Sarges Permanente UNICAMP/SP 1998 UFPA DE 

Patrícia Maria Melo Sampaio Colaboradora UFF/RJ 2001 UFAM DE 

Pere Petit Peñarocha Permanente USP/SP 1998 UFPA DE 

William Gaia Farias Permanente UFF/RJ 2005 UFPA DE 

Wilma de Nazaré Baía Coelho Permanente UFRN/RN 2005 UFPA DE 



 

 

 

Universidade Federal do Pará 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-graduação em História 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

1) Dados Pessoais e Profissionais. 

Nome:  ______________________________________________________________________________________________________  

Nascimento:____/____/____  Naturalidade: __________________ Nacionalidade: ____________ Estado Civil: _________________  

Identidade:___________________  Órgão Emissor: __________________  Data de expedição: ____/____/____ 

CPF: ________________________________ 

Endereço residencial:  __________________________________________________________________________________________  

Bairro: ____________   CEP:_____________  Cidade: ________________  DDD: _____  Fone:  _____________________________  

Celular: ______________________  Endereço eletrônico: _____________________________________________________________  

Possui vínculo empregatício?      (    ) Sim (    ) Não 

Ocupação atual: ________________________________  Regime de trabalho: _____________  Ano de ingresso: _______________ 

Instituição onde trabalha:  _______________________________________________________________________________________  

Importância da bolsa para continuidade dos seus estudos: 

(    ) Não tem importância relevante                                 (    ) Tem importância, mas posso terminar os estudos sem ela 

(    ) Dependo da bolsa para continuar  os estudos 

Graduação em: _________________ Início: ______  Conclusão: ______ Universidade/Faculdade  ____________________________  

Monografia  (    ) sim   (    ) não    Título: __________________________________________________________________________  

Especialização ___________________Início: ______ Conclusão: ______ Universidade/Faculdade  ___________________________  

Monografia  (    ) sim    (    ) não   Título:___________________________________________________________________________  

Mestrado ___________________Início: ______ Conclusão: ______ Universidade/Faculdade  _______________________________  

Título da dissertação: __________________________________________________________________________________________  

 

2) Opções na inscrição 

2.1) (    )  Mestrado (    )  Doutorado 

2.2) Opção para proficiência em língua (   ) Inglês   (   ) Francês 

 (   ) Português (somente aceita para estrangeiros) 

2.3) Linha de Pesquisa pretendida: (    )  História e natureza            (     ) Trabalho, cultura e etnicidade 

2.4) Título do Projeto de tese/dissertação: 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________  


