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ABERTURA	 DE	 INSCRIÇÕES	 PARA	 ALUNOS	 ESPECIAIS	 EM	 DISCIPLINAS	
ISOLADAS	 NO	 MESTRADO	 EM	 HISTÓRIA,	 CULTURA	 E	 IDENTIDADES	 PARA	 O	
PRIMEIRO	SEMESTRE	DE	2019	

	

A	 Coordenação	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 História,	 da	 Universidade	
Estadual	de	Ponta	Grossa,	no	uso	de	suas	atribuições	e,	em	atenção	à	deliberação	
do	Colegiado	e	de	acordo	com	o	artigo	21.	II	do	Regulamento	do	PPGH,	faz	saber	
que	 estarão	 abertas	 as	 inscrições	 para	 o	 processo	 de	 inscrição	 de	 alunos	
especiais	em	disciplina	isolada,	conforme	o	que	dispõe	o	presente	Edital:	

1.	 Poderão	 se	 inscrever	 todos	 os	 alunos	 que	 concluíram	 curso	 superior	 em	
História	ou	áreas	afins.	

2.	 A	 inscrição	 do	 candidato	 implicará	 o	 conhecimento	 e	 a	 tácita	 aceitação	 das	
normas	 e	 condições	 estabelecidas	 neste	 Edital,	 das	 quais	 não	 poderá	 alegar	
desconhecimento.	Dentre	as	normas	gerais,	destacados	os	itens	a	seguir:	
2.1	É	vedada	mais	de	uma	inscrição	por	candidato.	
2.2	 A	 aprovação	 na	 seleção	 para	 aluno	 especial	 não	 garante	 a	 aprovação	 do	
candidato	como	aluno	regular	do	Programa.	
2.3	A	admissão	do	aluno	especial	terá	validade	de	um	semestre	letivo.	
2.4	É	vedado	o	trancamento	de	matrícula	ao	aluno	especial.	

3.	 Disciplinas	 que	 aceitarão	 alunos	 especiais,	 seu	 respectivo	 professor	
responsável,	horário,	ementa,	carga	horária	e	vagas:	

Tópicos	 especiais	 em	 cultura	 e	 identidades:	 intelectuais	 e	 história	
intelectual	
Prof.ª	Maria	Julieta	Weber	Cordova	
Horário:	Quartas-feiras,	das	8h	às	12h	–	Sala	37	–	Bloco	Didático	de	História	e	
Artes,	Campus	Uvaranas.	
Ementa:	 Abordagens	 teóricas	 e	 historiográficas	 sobre	 história	 intelectual	 e	 os	
debates	 sobre	 os	 papeis	 sociais	 desempenhados	 por	 intelectuais	 no	 passado.	
Discussões	sobre	noções	de	cultura,	identidade	e	cultura	escrita.	Os	intelectuais	e	
a	construção	de	saberes,	da	cultura	e	de	identidades.	
60	horas	/	4	créditos	
10	vagas	



Tópicos	especiais	em	História	e	Cultura	Escrita	
Prof.	Cláudio	Denipoti	
Horário:	 Quintas-feiras,	 às	 19h.	 A	 disciplina	 será	 ministrada	 online	 via	
plataforma	MoodleCloud.	
Ementa:	 Estudo	 monográfico	 sobre	 a	 circulação	 da	 palavra	 impressa	 nas	
sociedades	 contemporâneas	 em	 suas	 capacidades	 de	 transformar	 os	modos	de	
interação	 social,	 permitir		 novas	 formas	 de	 pensar	 e	 modificar	 as	 relações	 de	
poder	e	forjar	identidades	em	torno	de	comunidades	de	leitores.	
60	horas	/	4	créditos	
5	vagas	

Núcleo	de	Pesquisas	em	Didática	da	História	II	
Prof.ª	Maria	Paula	Costa	
Horário:	Quintas-feiras,	das	14h	às	18h,	Sala	37	–	Bloco	Didático	de	História	e	
Artes,	Campus	Uvaranas.	
Ementa:	 Análise	 e	 discussão	 de	 fundamentos	 teóricos	 e	 de	 investigações	
multifacetadas	 sobre	 três	 pólos	 fundamentais	 da	 relação	 de	 ensino	 e	
aprendizagem	em	História:	sujeitos,	saberes	e	práticas.	Quem	são,	o	que	pensam	
e	como	agem	professores	e	alunos	diante	do	desafio	de	produzir	o	conhecimento	
histórico	escolar,	o	pensar	historicamente,	e	como	o	fazem,	ou	seja,	que	métodos,	
técnicas	e	recursos	utilizam	diante	dessa	finalidade.	Produção	de	conhecimentos	
sobre	 o	 tema,	 na	 interação	 entre	 os	 sujeitos	 envolvidos	 (pesquisadores,	
professores	 e	 alunos)	 diante	 dos	 desafios	 da	 prática,	 procurando	 reflexões	
aprofundadas	a	partir	do	atendimento	às	necessidades	imediatas.	O	conceito	de	
consciência	 histórica,	 que	 amplia	 a	 definição	 de	 Didática	 da	 História,	
descentrando-a	 do	 ensino	 para	 contemplar	 a	 centralidade	 da	 aprendizagem	
histórica.	 Estudos	 para	 compreender	 como	 as	 pessoas	 aprendem	 e	 aplicam	
conteúdos	históricos	em	sua	vida	cotidiana.	Professores	e	de	alunos,	entendidos	
como	sujeitos	integrais,	cuja	identidade	vai	além	de	sua	vinculação	escolar	e	de	
seus	 conhecimentos	 históricos.	 Usos	 sociais	 do	 conhecimento	 histórico,	
percepção	da	sociedade	e	da	comunicação	de	massa	como	fatores	educativos.	
60	horas	/	4	créditos	
5	vagas	

4.	Período,	local	e	horários	para	as	inscrições:	
a)	Período:	de	25	de	 fevereiro	a	1	de	março	de	2019,	das	8h30	às	11h30	e	das	
13h30	às	17h.	
b)	 Local:	 as	 inscrições	 deverão	 ser	 feitas	 na	 Secretaria	 Acadêmica	 de	 Pós-
Graduação	 Stricto	 Sensu	 (SAPGS),	 prédio	 da	 Reitoria/UEPG	 em	 Uvaranas	
(PROPESP),	pessoalmente	ou	por	procurador	legalmente	documentado.	
Apresentar	ficha	de	inscrição	preenchida	corretamente,	disponível	na	SAPGS.	
c)	Não	serão	aceitas	inscrições	por	faz,	e-mail	ou	correio.	

5.	Documentos	necessários	à	inscrição:	
5.1	 Formulário	 de	 inscrição	 (disponível	 na	 SAPGS)	 devidamente	 preenchido	 e	
assinado.	
5.2	Curriculum	Vitae	completo	e	atualizado	no	modelo	da	Plataforma	Lattes	do	
CNPq	(disponível	em	http://lattes.cnpq.br).	
5.3	Carta	de	intenção	(ver	abaixo	item	7).	
5.4	Uma	foto	3x4	recente.	



5.5	Cópia	autenticada	do	diploma	de	curso	de	graduação	(frente	e	verso).	
5.6	Cópia	autenticada	do	Histórico	Escolar	do	curso	de	graduação.	
5.7	 Documentos	 pessoais:	 cópias	 autenticadas	 da	 cédula	 de	 identidade,	 CPF,	
certificado	de	reservista	e	título	eleitoral.	
(Obs:	 Os	 documentos	 podem	 ser	 autenticados	 na	 Secretaria	 de	 Pós-
Graduacão	–	CIPP	no	dia	da	inscrição	por	funcionário	competente).	
5.8	 Procuração	 por	 instrumento	 particular,	 com	 firma	 reconhecida	 e	 com	
poderes	 específicos	 para	 a	 inscrição,	 caso	 esta	 não	 seja	 feita	 pelo	 próprio	
interessado.	

6.	Não	será	aceita	a	inscrição	do	candidato	que	não	entregar,	no	dia	da	inscrição,	
a	documentação	completa.	

7.	O	processo	de	seleção	é	composto	por	uma	(01)	etapa:	avaliação	da	carta	de	
intenção.	
7.1	 A	 avaliação	 da	 carta	 de	 intenção	 exigirá	 que,	 em	 relação	 à	 disciplina	
escolhida,	o	candidato	enfatize	os	seguintes	itens:	
a)	Motivos	pelos	quais	deseja	frequentar	a	disciplina;	
b)	 Experiência	 acadêmica	 (estágio,	 monitoria,	 iniciação	 cientifica,	 TCC)	 ou	
profissional	do	candidato	na	área	da	disciplina	ou	áreas	afins;	
c)	Habilidades	que	possui	na	área	da	disciplina;	
d)	 Benefícios	 que	 a	 realização	 da	 disciplina	 trará	 para	 o	 seu	 desempenho	
profissional;	
e)	 Projetos	 e	 ambições	 em	 relação	 ao	 trabalho	 que	 tem	 após	 a	 conclusão	 da	
disciplina.	

8)	Divulgação	do	resultado	final	será	feita	em	edital	no	dia	11	de	março	de	2019	
na	página	do	Programa:	http://pitangui.uepg.br/ppgh/editais.php	
	

	

As	aulas	terão	início	no	dia	13	de	março	de	2019.	
	
	
	
Ponta	Grossa,	22	de	fevereiro	de	2019.	
Coordenação	do	PPGH	


