DOUTORADO
Edital de Abertura do Processo Seletivo Interno 2017
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PQSTAE
(Publicado em 19/08/2016)

O Programa de Pós-Graduação em História comunica aos Servidores TécnicoAdministrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso a abertura de
inscrições e as normas estabelecidas para o processo de seleção de candidatos ao Curso
de Doutorado, para ingresso no primeiro semestre de 2017.
Com área de concentração em “História, territórios e fronteiras”, o curso conta com
três linhas de pesquisa: 1) Territórios, sociedades e dimensões da política; 2) Fronteiras,
identidades e cultura e 3) Ensino de História, patrimônio e subjetividades.
Este processo seletivo interno tem por finalidade dar cumprimento aos objetivos
do Programa de Qualificação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso para qualificação Stricto Sensu- PQSTAE aprovado
pelo CONSEPE, com a publicação da Resolução nº 133, de 15 de dezembro de 2014, que
são os seguintes:
I.Qualificar os servidores técnico-administrativos em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso, na perspectiva do desenvolvimento
como profissional e como cidadão;
II.Contribuir para o desenvolvimento da força de trabalho da UFMT com as
competências necessárias para atender às demandas do Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, observando as necessidades setoriais
para o alcance dos objetivos institucionais no que concerne à gestão e ao
exercício das atividades de pesquisa, ensino e extensão.
III.Agregar conhecimentos à prática das atividades laborais desenvolvidas
pelos servidores técnico-administrativos.

2. DAS VAGAS
O Programa de Pós-Graduação em História – “História, territórios e fronteiras” –
oferecerá 03 (três) vagas para o doutorado em 2017 assim distribuídas:
Linha de Pesquisa 01: Territórios, sociedades e dimensões da política – 01 vaga
Linha de Pesquisa 02: Fronteiras, identidades e culturas – 01 vaga
Linha de Pesquisa 03: Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades – 01 vaga
Isso não implica qualquer compromisso com o preenchimento total das vagas
nem em obrigatoriedade de concessão de bolsas.

3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas de 03 a 14 de outubro de 2016, na secretaria do
Programa de Pós-Graduação em História, sala 32 do Instituto de Geografia, História e
Documentação, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, das 14 às
17 horas -, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Poderão inscrever-se candidatos que concluíram cursos de graduação na área de
Ciências Humanas e Sociais e afins.
Os servidores efetivos do quadro técnico-administrativo da Universidade Federal de
Mato Grosso estão isentos da taxa de inscrição.
Documentos exigidos para a inscrição dos candidatos ao doutorado:
IMPORTANTE: todas as fotocópias devem ser apresentadas autenticadas por cartório
ou com os originais para autenticação administrativa por um servidor público
identificado por número de SIAPE.
a) Comprovante de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira
(inglês, espanhol ou francês).
1. O certificado de proficiência a ser apresentado deverá ser de uma língua
estrangeira diferente daquela utilizada no Mestrado
2. Serão aceitos somente certificados, expedidos no máximo há dois anos,
oriundos das seguintes instituições:
3. Certificado fornecido pelo Instituto de Linguagens / Departamento de
Letras da UFMT
4. Certificado fornecido por outra Universidade Pública Brasileira
5. Certificado fornecido por: Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE, CELF, DALF,
TCF, TEF, todos em nível avançado.

b) Projeto de Pesquisa em 3 vias
Com 18 páginas, no máximo (excluídos o cronograma e a bibliografia),
adequado às possibilidades de orientação dos professores que compõem as
linhas de pesquisa do Programa (ver anexo I), considerando que o prazo
máximo para o desenvolvimento da pesquisa é de dois anos. O projeto deverá
conter:
1.1. Capa (nome do autor, título, linha de pesquisa, local, mês e ano);
1.2. Apresentação (delimitação do objeto de estudo, justificativa do tema,
hipótese de pesquisa, discussão bibliográfica);
1.3. Objetivos (definição das metas de investigação);
1.4. Referências teóricas (principais conceitos a serem utilizados na
pesquisa);
1.5. Fontes e metodologia (descrição dos meios, instrumentos e atividades
necessárias ao tratamento do problema a partir das fontes);
1.6. Cronograma de pesquisa
1.7. Bibliografia (segundo as normas da ABNT).
Deverá ser digitado em espaço 1,5, letra Times New Roman, corpo 12, papel
A4, margens de 2,5 cm.

c) Fotocópia do diploma de conclusão de graduação devidamente registrado e obtido
em curso oficialmente reconhecido no país. Os candidatos que apresentarem
diplomas emitidos por universidades estrangeiras deverão anexar as respectivas
revalidações, conforme legislação vigente (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Lei nº 9.394/1996).
d) Fotocópia do diploma de conclusão de MESTRADO ou equivalente ou
documentação que comprove estar o candidato em condições de defender a
dissertação antes do período de matrícula; Os candidatos que apresentarem
diplomas de mestrado emitidos por universidades estrangeiras deverão anexar as
respectivas revalidações, conforme legislação vigente.
e) Curriculum Lattes (extraído da Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/). Não é
necessário documentar o curriculum.
f) Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento
g) Uma fotografia 3x4 recente

h) Fotocópia do título eleitoral, com comprovante de votação na última eleição;
(documento não necessário para estrangeiros)
i) Fotocópia da carteira de identidade (ou passaporte, caso seja estrangeiro)
j) Fotocópia do CPF ou declaração de regularidade emitida pela Receita Federal
(documento não necessário para estrangeiros)
k) Fotocópia de quitação com o serviço militar, para candidato do sexo masculino
l) Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível nos sites
www.ufmt.br e www.ppghis.com (formulários).

4. DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM IDIOMA ESTRANGEIRO
O comprovante de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira
(inglês, espanhol ou francês) deverá ser entregue no ato da inscrição, conforme exposto
na seção 3, item a, do presente Edital.

5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
A seleção será realizada por linha de pesquisa. A Coordenação do PPGHis
constituirá, por meio de portaria, as comissões que serão responsáveis pelos
procedimentos acadêmicos do processo seletivo, após indicação da respectiva linha de
pesquisa. Os trâmites administrativos do processo seletivo serão de incumbência da
Coordenação e da Secretaria do PPGHis. A fase I da seleção será eliminatória, enquanto
as fases II e III serão classificatórias. Será considerado aprovado o candidato que obtiver
a maior média, acima de 7,0 (sete) pontos em cada linha de pesquisa, após as 3 fases do
processo seletivo.
Fase I – Homologação das inscrições
No dia 20 de novembro de 2016 será divulgado no mural do Programa, no site da
UFMT e nos endereços eletrônicos www.ufmt.br e www.ppghis.com o resultado
da análise da documentação apresentada pelos candidatos.
Critérios para homologação:
a)

Verificação e análise da documentação;

b) Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação na
forma solicitada neste edital.
Estarão aptos para a realização da Fase II do Processo Seletivos os candidatos
que obtiverem a homologação de suas inscrições.
Recurso Fase I: os recursos contra eventuais inscrições indeferidas poderão ser
interpelados junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História
por meio de processo devidamente instruído e protocolizado no Protocolo Geral
da Universidade Federal de Mato Grosso no prazo de 24 horas a contar da
divulgação do resultado. Os resultados dos eventuais recursos serão divulgados
no dia 24 de outubro de 2016.

Fase II – Prova escrita
No dia 10 de outubro de 2016 será realizada a Prova Escrita, a partir de bibliografia
indicada pela linha de pesquisa escolhida pelo candidato, na sala 07, no
IGHD/UFMT, a partir das 14 horas, com duração máxima de 4 (quatro) horas.
A realização obedecerá as seguintes normas:
a)

Antes do início da prova escrita, o candidato deverá apresentar o
documento original: RG ou a Carteira de Habilitação.
b) Não será permitida a utilização de equipamentos eletrônicos de
qualquer natureza.
c) Não será permitida a consulta a quaisquer tipos de materiais.
d) Não será permitida a permanência de pessoas estranhas ao Processo
Seletivo nas salas de realização das provas.
Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não apresentar
documentos com foto no início da prova; b) inserir quaisquer formas de
identificação em sua prova escrita; c) não comparecer ao local determinado para
as provas, nos horários fixados; d) não se submeter à prova.
Critérios de avaliação:
a) Domínio do conteúdo solicitado – valor: 6 pontos
b) Coerência, objetividade e clareza na argumentação – valor: 3 pontos
c) Adequação à norma culta da língua portuguesa – valor: 1 ponto
d) Nota final da 2ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens a, b e c
acima.

Resultado: 17 de novembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços
eletrônicos www.ufmt.br e www.ppghis.com.

Recurso Fase II: os recursos contra a reprovação na prova escrita poderão ser
interpelados junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História
por meio de processo devidamente instruído e protocolizado no Protocolo Geral
da Universidade Federal de Mato Grosso no prazo de 24 horas a contar da
divulgação do resultado. Os resultados dos eventuais recursos serão divulgados
no dia 21 de novembro de 2016.

Fase III – Arguição sobre o Projeto de Pesquisa
Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016 será realizada a Arguição que consistirá na
arguição sobre o projeto de pesquisa, com os candidatos aprovados nas etapas
anteriores, a ser realizada das 08 às 12 horas, e das 14 às 18 horas, na sala 07, do
IGHD.
Critérios de avaliação da arguição:
a) Domínio de conteúdo apresentado no projeto e conhecimento da
bibliografia elencada para pesquisa – valor: 4 pontos
b) Acesso às fontes e familiaridade com a metodologia a ser empregada na
pesquisa - valor: 3 pontos
c) Argumentação sobre a exequibilidade da proposta – valor: 2 pontos
d) Disponibilidade para a realização de atividades inerentes ao curso de
doutorado a ser realizado no âmbito do PPGHIS – valor: 1 ponto
e) Nota final da 4ª fase: igual à soma dos pontos obtidos nos itens a, b, c e d.

O eventual caso de um ou mais membros da comissão de avaliação eximir-se de
formular perguntas durante a arguição não será considerado quebra de isonomia
do processo de avaliação.
Resultado: 07 de dezembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços
eletrônicos www.ufmt.br e www.ppghis.com.

Recurso Fase III: os recursos contra a reprovação dos projetos de pesquisa
poderão ser interpelados junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em História por meio de processo devidamente instruído e protocolizado no
Protocolo Geral da Universidade Federal de Mato Grosso no prazo de 24 horas a
contar da divulgação do resultado. Os resultados dos eventuais recursos serão
divulgados no dia 09 de dezembro de 2016.

6. DOS RECURSOS
Caberá recurso em relação a todas as fases do processo de seleção no prazo de 24
horas a contar da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em questão, por meio de processo
instruído e protocolado junto ao Setor de Protocolo Central da UFMT.
O pedido deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa
a reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de
forma clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
Será concedida vista acompanhada (pelo Coordenador do Programa ou membro
do Colegiado indicado para tanto) dos pareceres avaliativos das diversas fases do
processo seletivo ao candidato que solicitá-la, junto à Secretaria do Programa, para
fundamentar o recurso; devendo o Programa disponibilizar os critérios utilizados na
correção. A concessão de vistas é parte constitutiva do processo de interposição de
recurso e deve, portanto, obedecer ao prazo vigente neste edital.

7. DO RESULTADO FINAL
Resultado Final da Seleção
Dia 12 de dezembro de 2016
Será divulgado no mural do Programa, no site da UFMT e nos endereços
eletrônicos: www.ufmt.br e www.ppghis.com.
1. Os candidatos aprovados em cada etapa serão classificados de acordo com a
média aritmética da soma das notas obtidas nas etapas seletivas (prova escrita e
arguição). No caso de empate, os critérios a seguir serão adotados até que ocorra
o desempate. O primeiro critério de desempate a ser usado é a idade, aferida de
acordo com declaração na ficha de inscrição. Em permanecendo o empate, por
terem candidatos na mesma situação nascido no mesmo dia, a Comissão
avaliadora solicitará a apresentação de cópia de certidão de nascimento, ou

documento equivalente, no prazo de dois dias, para aferir a anterioriedade do
nascimento no mesmo dia.
2. A publicação do resultado de todas as fases, assim como o resultado final do
processo seletivo, será feita por meio de lista contendo a pontuação de todos os
candidatos, aprovados e classificados.
3. Em caso de desistência de candidatos aprovados, os candidatos classificados
poderão ser convocados em chamadas posteriores, conforme a disponibilidade e
interesse do orientador.
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9. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Linha de Pesquisa 01: Territórios, sociedades e dimensões da política.
Prof. Dr. Cândido Moreira Rodrigues (Presidente)
Prof. Dr. Anderson Roberti dos Reis
Prof. Dr. João Carlos Barrozo
Linha de Pesquisa 02: Fronteiras, identidades e culturas.
Profª. Drª. Leny Caselli Anzai (Presidente)
Profª. Drª. Thais Leão Vieira
Profª. Drª. Teresa Cristina Cardoso de Sousa Higa
Linha de Pesquisa 03: Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades.
Profª. Drª. Ana Maria Marques (Presidente)
Profª. Drª. Katia Abud
Prof. Dr. Marcelo Fronza
COMISSÃO DE RECURSOS
Prof. Dr. Fernando Tadeu de Miranda Borges (Presidente)
Prof. Dr. José Manuel Marta
No caso do impedimento de algum professor para realização da avaliação, a
composição da banca será alterada mediante retificação realizada pela
Coordenação.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
À Coordenação do PPGHis caberá decidir sobre as questões não previstas no presente
Edital.
No ato da matrícula, deverá ser apresentado documento comprobatório de que o
candidato consta no Plano Anual de Qualificação Stricto Sensu, conforme parágrafo
primeiro do artigo sétimo da Resolução CONSEPE nº 133 de 15 de dezembro de 2014, sem
o que a matrícula será indeferida.

Para mais informações, dirigir-se à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História
da UFMT, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, na Av. Fernando Corrêa da Costa
n° 2367 Bairro: Boa Esperança Tele/Fax: (065) 3615-8493 ou pelo e-mail:
gerapesquisa@gmail.com
Período de Matrícula: 01 a 27 de fevereiro de 2017.
Início das aulas: 02 de março de 2017.
Aprovado em Reunião do Colegiado do Curso de Doutorado do Programa de PósGraduação em 26 de julho de 2016.
Cuiabá, 19 de agosto de 2016.

Prof. Dr. Cândido Moreira Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós–Graduação em História – UFMT

Prof. Dr. Marcus Cruz
Vice-Coordenador de Pós-Graduação em Historia - UFMT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade

Data

Período de Inscrições

03 a 14 de outubro de 2016

Fase I: Homologação das inscrições

20 de outubro de 2016

Recurso à fase I

21 de outubro de 2016

Resultado dos recursos à fase I

24 de outubro de 2016

Fase II: Prova Escrita

10 de novembro de 2016

Resultado da Fase II: Prova Escrita

17 de novembro de 2016

Recursos à fase II

18 de novembro de 2016

Resultado dos recursos à fase II

21 de novembro de 2016

Fase III: Arguição do Projeto de Pesquisa

05 e 06 de dezembro de 2016

Resultado Fase III: Arguição do Projeto
de Pesquisa

07 de dezembro de 2016

Recursos à fase III

08 de dezembro de 2016

Resultado dos recursos à fase III

09 de dezembro de 2016

Resultado Final

12 de dezembro de 2016

Recurso ao resultado final

13 de dezembro de 2016

Resultados dos recursos ao resultado final

14 de dezembro de 2016

Matrícula dos aprovados

01 a 27 de fevereiro de 2017

Início das aulas

02 de março de 2017

