
                                                                                            Campus I – BR 285, Km 171 – Bairro São José    

          Passo Fundo, RS CEP: 99052-900 

Email: pghis@upf.br  Web: www.ppgh.upf.br 

Fones (54) 3316-8339 /3316-8337 

 

1 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2019 

DOUTORADO 

 TURMA 2019/02 

 

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), da Universidade de Passo Fundo 

(UPF), torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo do curso de 

DOUTORADO, turma 2019/02. O processo seletivo tem por objetivo avaliar os 

candidatos em termos de conhecimento específico do tema e experiência em pesquisa 

na área.  

 

I – DAS VAGAS E COTAS  

1.1) VAGAS: serão distribuídas por linhas linha de pesquisa até no máximo de: 

-  Política e Relação de Poder: 05  

- Espaço, Economia e Sociedade: 05 

-  Cultura e Patrimônio: 02 vagas 

1.2) COTAS 

a) 25% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados negros (pretos e 

pardos) e indígenas.  

b) Haverá 1 (uma) vaga adicional para pessoas com deficiência (PcD) para todo o 

Programa de Pós-Graduação.  

c) Os candidatos devem indicar sua opção para a vaga adicional durante o processo de 

inscrição em declaração específica.  

d) No ato da matrícula, o aluno aprovado para esta vaga deverá apresentar o laudo 

original constando o Código Internacional de Funcionalidade (CIF) expedido por 

profissional competente nos últimos 12 meses.  

e) A vaga reservada às pessoas com deficiência (PcD) poderá ser alocada em 

qualquer uma das áreas do Programa e levará em conta a opção manifestada na 

inscrição do autodeclarado deficiente.  

f) Se, em determinada linha de pesquisa, o número de inscrições de optantes pelo 

programa de cotas (negros e indígenas) for inferior a 2, a vaga ou as vagas excedentes 

serão convertidas em vagas para não-optantes na mesma área. 

http://www.ppgh.upf.br/
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g) Considerando-se o número fracionado de aprovados por cotas na divisão por linhas 

de pesquisa o Conselho de Pós-Graduação, definirá o número de selecionados em 

cada linha, considerando-se os resultados obtidos pelos inscritos no processo seletivo. 

h) As possíveis bolsas serão distribuídas conforme edital específico, contemplando-se 

optantes e não optantes do programa de cotas, e considerando- se a classificação no 

resultado final do processo seletivo por linha de pesquisa. 

OBS: O Programa não se compromete a preencher todas as vagas. 

 

II -  DA SELEÇÃO  

       A seleção constará do seguinte: 

1) Defesa do projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção; 

       * Na avaliação da defesa do projeto serão considerados os requisitos: 

     a) tema inédito e relevante que constitua uma contribuição ao avanço do       

conhecimento histórico;  

     b) domínio da historiografia sobre o tema; 

     c) indicação de corpus documental significativo; 

     d) comprovação do domínio teórico-metodológico pertinente. 

2) Análise do currículo Lattes: o candidato deverá preencher a Tabela de Pontuação 

de Currículos (disponível para download na home page do programa) e anexar ao 

pedido de inscrição. 

3) Proficiência em língua estrangeira:  proficiência em 2 (duas) línguas estrangeiras. 

OBS: poderá ser aceita a proficiência realizada no Mestrado, com data não superior 

a cinco anos. 

 

III - CRONOGRAMA 

     1)   INSCRIÇÃO 

         01/04/2019 a 07/06/2019 

*o cadastro da inscrição deverá ser feito no endereço eletrônico: 

http://www.upf.br/posgraduacao/inscricoes.php 

*Os documentos devem ser entregues na secretaria do PPGH 

     2) HOMOLOGAÇÃO:  12/06/2019 

     A inscrição somente será homologada mediante recebimento da documentação 

completa 

http://www.ppgh.upf.br/
http://www.upf.br/posgraduacao/inscricoes.php
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     3) DEFESA DO PROJETO: será realizada na data de 18/06/2019, em turno a ser 

definido e divulgado a partir de 12/06/2019 pelo site www.upf.br/ppgh. 

     4)  RESULTADO DA SELEÇÃO: até 21/06/2019 

        

   IV - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Currículo Lattes comprovado (com cópia da produção científica e certificados); 

b) 4 (quatro) cópias do projeto de pesquisa; 

c) 2 (duas) cópias do diploma de Graduação 

d) 2 (duas) cópias do diploma de Mestrado; 

e) 2 (duas) cópias do histórico escolar do Mestrado; 

f) 2 (duas) cópias da certidão de casamento ou nascimento; 

g) 2 (duas) cópias do RG; 

h) 2 (duas) cópias do CPF; 

i) Formulário de inscrição; 

j) Cópia do comprovante da inscrição do site da UPF; 

k) Tabela de Pontuação de currículos; 

l) Cópia do certificado de proficiência em língua estrangeira; 

ENVIO DE DOCUMENTOS: 

Por SEDEX -  Postado até 07/06/2019 

Endereço: 

Universidade de Passo Fundo, IFCH – Prédio B4 

Programa de Pós-Graduação em História  

Campus I – Bairro São José –BR 285 

CEP 99052-900 – Passo Fundo/RS 

    ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO PPGH: 11/06/2019. Até às 

12h. 

(por terceiro, somente com procuração)  

 

V - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

* A documentação dos candidatos não classificados poderá ser retirada, na Secretaria do 

PPGH, até o prazo máximo de 07/08/2019. Após esta data será encaminhada para 

reciclagem. 

http://www.ppgh.upf.br/
http://www.upf.br/ppgh
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* Não serão aceitos recursos quanto à homologação e quanto ao processo de seleção e 

seu resultado. 

* A Comissão de Seleção decidirá sobre as questões não previstas no presente Edital. 

* OUTRAS INFORMAÇÕES: (54) 3316-8339,  pghis@upf.br,   http://www.ppgh.upf.br/ 

 

Passo Fundo, 01 de abril de 2019. 

                                                                 

Conselho de Pós-Graduação em História do PPGH 

http://www.ppgh.upf.br/
mailto:pghis@upf.br
http://www.ppgh.upf.br/

