
 

 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
ISOLADAS NO SEMESTRE 2021/2 
 

A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-mail da 

secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina está vinculada. 

O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela apresentada a 

seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre cada uma das disciplinas 

(ementas, carga horária, número de créditos professores, horários etc.). 

Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato 

digitalizado: 

• CPF 

• Carteira de Identidade (frente e verso) 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento  

• Diploma de graduação (frente e verso) 

 

Observações:  

(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado pelo valor 

do crédito (R$ 568,60), com pagamento em até quatro parcelas; (2) a aceitação da 

solicitação de matrícula dependerá da disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários 

das disciplinas poderão sofrer alterações até o início do período de matrículas. 

 

Passo Fundo, junho de 2021. 

 

Divisão de Pós-Graduação – Setor Stricto Sensu 

Vice-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade de Passo Fundo 

 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – PPGH 
pghis@upf.br 
 

 
  

História, Região e Fronteiras Luiz Carlos Golin 3 60

Estuda os aportes teórico-conceituais 
frente às questões da história regional e 
suas interfaces com a escala nacional e 
internacional. Aborda, do ponto de vista 
historiográfico e histórico, os 
pressupostos relativos à questão de 
espaço, região, nação e fronteira, 
regionalismos e nacionalismos. Analisa o 
processo de definição da região a partir 
de sua marca identitária, que envolve o 
político, a cultura e a historicidade das 
sociedades envolvidas. Estuda os 
espaços de fronteira, considerando o 
conceito de alteridade, recíproca e 
reciprocidade como elementos do 
teorema da condição limítrofe. 
Estabelece noções de direitos e relações 
antinômicas entre as individuações. 
Estuda as identidades históricas, 
culturais e simbólicas possíveis de serem 
construídas no espaço fronteiriço as 
quais marcam o nível de convivência nas 
fronteiras das nações, das regiões, dos 
grupos sociais. Analisa casos de 
fronteiras que sedimentam comunidades 
de destinos supranacionais e 
interregionais. Estuda o papel das 
fronteiras na globalização e na pós-
globalização

agosto a 
dezembro

quinta 14:00-17:35

Estágio de Docência I 
Ironita A. P. 

Machado
2 40

Aborda os pressupostos didático-
pedagógicos inerentes à atuação do 
docente no Ensino Superior na área de 
História ou em áreas correlatas.

agosto a 
dezembro

quinta 14:00-17:35

História e Imprensa
Ana Luiza Setti 

Reckziegel
3 60

Situa o debate historiográfico sobre a 
história da imprensa no Brasil e seu 
percurso de transformações. Analisa a 
imprensa na dupla perspectiva de objeto 
e/ou de fonte de pesquisa na área da 
História, seus limites e possibilidades. 
Estuda métodos de análise de imprensa 
tais como a análise de conteúdo, a 
hipótese de agendamento, a narrativa 
jornalística, a análise do discurso, dentre 
outras.

agosto a 
dezembro

quinta 19:20-22:30

Estudos Historiográficos II: Propriedade e 
Questão Agrária

Ironita A. P. 
Machado

3 60

Estudo de produções historiográficas 
(dissertações e teses) com temáticas 
relativas a propriedade e a questão 
agrária latino-americana e brasileira, 
observando sua estrutura, 
problematização, discussão e definição 
das concepções teórico-metodológicas 
da questão de pesquisa, objetivos e 
hipóteses. Analisa a concepção teórico-
metodológica, as abordagens 
interdisciplinares e os autores que dão 
sustentação à tese. Descreve as fontes 
utilizadas e seu tratamento. Analisa a 
forma narrativa do texto. O estudo 
concentra-se em dois eixos simultâneos: 
análise de produções historiográficas e 
obras referências de temáticas delas 
emergentes. 

agosto a 
dezembro

sexta 08:00-11:35

Período
Dia da 
semana

Horário Disciplina Professor Créditos
Carga 
horária

Ementa



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – PPGH (Continuação) 
 

 
  

Estudos Historiográficos I: História, 
Religiões e Religiosidades

Gizele Zanotto 3 60

Estuda a gênese e as transformações do 
campo religioso em sua articulação 
histórica e social. Avalia a utilização 
teórico-metodológica dedicada ao tema 
das crenças, das religiões e 
religiosidades no âmbito historiográfico. 
Analisa contextos e realidades marcados 
por crenças, bem como sua importância 
social para os agentes históricos. 
Salienta a fluidez do campo religioso em 
suas múltiplas composições, cisões, 
ampliações e reconfigurações. Reflete 
sobre as doutrinas, rituais e práticas 
religiosas em sua dinâmica tradicional e 
nos tempos da globalização cultural. 
Avalia a influência das crenças e 
instituições religiosas no cenário político 
contemporâneo.

agosto a 
dezembro

sexta 14:00-17:35

História, Memórias e Identidades
João Carlos 

Tedesco
3 60

Estuda teorias e metodologias do campo 
de análise das memórias e das 
identidades e evidencia a importância de 
ambas para a operação historiográfica. 
Analisa a relação da narrativa com a 
produção de identidades. Considera o 
vínculo das múltiplas memórias com a 
disputa social e cultural nas construções 
das identidades. Problematiza o seu uso 
nos campos político e cultural, buscando 
evidenciar suas manifestações, 
ritualidades e vinculações com grupos 
sociais. Seus temas centrais estão 
correlacionados aos vínculos com a 
história, os diversos tipos de patrimônio, 
com a memória política e as políticas de 
memória, com as identidades, 
imaginários, representações sociais, 
genealogias, oralidades, manifestações 
culturais de grupos sociais e seus bens 
simbólicos.

agosto a 
dezembro

sexta 19:20-22:30

Período
Dia da 
semana

Horário Disciplina Professor Créditos
Carga 
horária

Ementa


