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1- PREÂMBULO
1.1 A Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em História Comparada do Instituto de
História da UFRJ, no uso da sua atribuição fixada no artigo 5°, § 1º, inciso III da Regulamentação Geral
da Pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Anexo à Resolução CEPG n°
1 de 1º de dezembro de 2006) e no artigo 12, inciso I da Regulamentação das Comissões de Pósgraduação e Pesquisa da Pós-graduação stricto sensu e das Comissões Deliberativas dos Programas de
Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Anexo à Resolução CEPG n° 2 de 2 de
dezembro de 2006), torna público aos interessados que estarão abertas, na Secretaria do Programa de Pósgraduação em História Comparada, no período de 16 de setembro a 18 de outubro de 2013, das 10h às
12h e das 13h às 16h, as inscrições para o processo seletivo de ingresso no Programa de Pós-graduação
em História Comparada (PPGHC), para o ano de 2014, no nível de Mestrado.
1.2 O edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do PPGHC na sua 24ª Reunião Extraordinária,
realizada em 12/06/2013.
1.3 Informações sobre o Programa podem ser obtidas nos sites do PPGHC
(www.hcomparada.historia.ufrj.br) e do IH (www.historia.ufrj.br) ou na sua Secretaria (Largo de São
Francisco de Paula nº 1, sala 311 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 200051-070).
2- DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 O número de vagas oferecidas pelo PPGHC para o ano de 2014 no nível de Mestrado é de 35 (trinta e
cinco) vagas, reservando-se o direito de não preenchê-las integralmente, caso não haja candidatos
aprovados no processo de seleção.
2.2 O número de vagas oferecidas por professor consta do ANEXO 01 deste Edital.
3- DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1 Poderão se inscrever para o processo seletivo de ingresso no Curso de Mestrado do PPGHC da UFRJ,
para o primeiro período letivo de 2014, bacharéis e licenciados de cursos de graduação reconhecidos pelo
Ministério da Educação - MEC.
3.2 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo(a) interessado(a) ou por procurador(a)
devidamente constituído(a), desde que com reconhecimento da firma do(a) outorgante em cartório, nos
dias úteis do período de 16 de setembro a 18 de outubro de 2013, das 10h às 12h e das 13h às 16h, no
seguinte endereço: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA COMPARADA
(PPGHC), Secretaria do PPGHC, Instituto de História (IH) / UFRJ, Largo de São Francisco de Paula nº
1, sala 311 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 200051-070. Não serão aceitas inscrições fora
do prazo estabelecido.
3.3 As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal por SEDEX (contendo cópias
autenticadas dos documentos exigidos no subitem 3.4 deste edital). Vale para fins de prazo a data do
carimbo postal até 18 de outubro de 2013. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido. O
material de inscrição deve ser enviado exclusivamente para o endereço:
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA COMPARADA (PPGHC)
Secretaria do PPGHC: Seleção de Admissão ao Mestrado
Instituto de História (IH) / UFRJ
Largo de São Francisco de Paula nº 1, sala 311 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20051-070
3.4 Para a inscrição no processo seletivo serão exigidos os seguintes documentos:
3.4.1 Formulário de inscrição no processo seletivo (ver ANEXO 02), em duas vias, disponível no
endereço indicado no item 3.3 e nos sites do PPGHC (www.hcomparada.historia.ufrj.br) e do Instituto
de História (www.historia.ufrj.br).
3.4.1.1 Não serão consideradas para homologação inscrições com rasuras nas fichas, preenchidas
de forma errada, incompleta ou ilegível. O PPGHC não se responsabilizará por erros em inscrições
feitas por procuração ou enviadas pelo correio que apresentem os vícios apontados.
3.4.2 Cópia e original da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor com o comprovante
de voto da ultima eleição e do certificado militar (se for o caso) para as inscrições feitas na
Secretaria do PPGHC ou cópia autenticada para as inscrições feitas por via postal (correio – SEDEX).
3.4.3 Cópia e original do diploma de graduação ou declaração de conclusão, expedida por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC para as inscrições feitas na Secretaria do PPGHC ou
cópia autenticada para as inscrições feitas por via postal (correio – SEDEX).
3.4.3.1 Em caso de conclusão do curso de graduação até fevereiro de 2014, o(a) candidato(a) deve
nível superior;
3.4.3.2 Os candidatos portadores de diploma de instituições estrangeiras deverão apresentá-lo
revalidado.
3.4.4 Cópia e original do histórico escolar da graduação, expedido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação - MEC para as inscrições feitas na Secretaria do PPGHC ou cópia autenticada
para as inscrições feitas por via postal (correio – SEDEX).
3.4.5 Curriculum vitae modelo Lattes/CNPq.
3.4.6 Pré-projeto de dissertação, que deverá ser apresentado em três (03) vias impressas e em 01 (um)
CD (arquivo com extensão pdf). Sugere-se que o projeto tenha a seguinte estruturação: 1. Folha de rosto
contendo: identificação do candidato, título do pré-projeto, linha de pesquisa e orientadores pretendidos
(no máximo dois); 2. Apresentação do objeto e da problemática de pesquisa; 3. Estado atual do objeto de
pesquisa; 4. Objetivos; 5. Quadro teórico-metodológico; 6. Apresentação do Corpus Documental; 7.
Relação do pré-projeto de pesquisa com a área de concentração do PPGHC, a Linha de Pesquisa e as áreas
de orientação de cada orientador pretendido (no máximo dois) (ver ANEXO 01), e 8. Bibliografia. O
projeto deverá ter obrigatoriamente a seguinte formatação: limite máximo de 10 páginas (sem incluir folha
de rosto), fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, com margem esquerda
de 3cm e as outras de 2cm.
3.5 No ato de inscrição, o(a) candidato(a) receberá um comprovante de inscrição, que deverá ser
apresentado, em todas as etapas do processo seletivo, juntamente com a carteira de identidade.
3.5.1 Os inscritos por via postal (correio – SEDEX) deverão apresentar o documento comprobatório
do encaminhamento postal e a carteira de identidade em todas as etapas do processo seletivo.
3.6. No caso de candidatos que pleiteiam isenção da prova escrita de idioma estrangeiro, original e
fotocópia de certificado emitido por instituição de notório reconhecimento na certificação de proficiência
em francês, inglês ou espanhol.
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3.7. Não serão homologadas as inscrições dos candidatos que não apresentarem os documentos,
explicitados no subitem 3.4 deste Edital, no prazo estipulado e cujos pré-projetos de dissertação não
tenham recebido aceite de orientação dos professores indicados.
4- DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo será realizado no IH e as datas e os horários encontram-se explicitados no item 5
deste Edital.
4.2 A seleção dos candidatos será feita com base no mérito, consoante aos procedimentos e
responsabilidades, fixados no Regulamento do PPGHC e expostos neste Edital de seleção.
4.3 O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:
4.3.1 Prova escrita de idioma estrangeiro: a prova visa avaliar a competência do candidato na
compreensão de um texto de Ciências Humanas redigido em francês, inglês ou espanhol. O idioma da
prova será escolhido pelo candidato no momento da sua inscrição nos exames de seleção para admissão
no Curso de Mestrado em História Comparada. Será permitido o uso de dicionários bilíngües. O
candidato será classificado como “aprovado” ou “não aprovado”. O candidato que, no ato da inscrição,
apresentar documento emitido por instituição de notório reconhecimento na certificação de proficiência
dos idiomas citados, poderá, a critério da comissão de seleção, ser dispensados desta etapa. A prova
escrita de idioma estrangeiro é eliminatória.
4.3.2 Prova escrita: a prova escrita, realizada em português, não admite consulta e constará de uma ou
mais questões propostas pela banca com base nos títulos de bibliografia sugeridos neste Edital (ver
item 10 deste Edital). A prova escrita é eliminatória e classificatória;
4.3.3 Arguição oral do pré-projeto e do currículo: apreciação do Curriculum Lattes e do histórico
escolar do candidato e avaliação do pré-projeto de dissertação (ver subitem 3.4.6), considerando o
mérito, a afinidade com a área de orientação do docente indicado (ver ANEXO 01) e a viabilidade de
sua execução no período de 2 anos. A arguição oral do pré-projeto e do currículo é eliminatória e
classificatória.
5- DO CALENDÁRIO
5.1 Homologação de inscrições: A lista dos candidatos cujas inscrições forem homologadas será
divulgada no dia 31 de outubro de 2013, na Secretaria do PPGHC e nos sites
www.hcomparada.historia.ufrj.br ou www.historia.ufrj.br;
5.2 Prova de idioma estrangeiro: dia 04 de novembro de 2013, no horário das 10h às 14h. A lista dos
aprovados, em ordem alfabética, será divulgada no dia 11 de novembro de 2013, na Secretaria do
PPGHC, e nos sites www.hcomparada.historia.ufrj.br ou www.historia.ufrj.br;
5.3 Prova escrita: dia 18 de novembro de 2013, no horário das 10h às 14h. A lista dos aprovados, em
ordem alfabética, será divulgada no dia 25 de novembro de 2013, na Secretaria do PPGHC, e nos sites
www.hcomparada.historia.ufrj.br ou www.historia.ufrj.br;
5.4 Arguição oral do pré-projeto e do currículo: dias 02,03 e 04 de dezembro de 2013, a partir das 9h,
segundo a ordem alfabética da lista dos aprovados na prova escrita;
5.5 Resultado final da seleção: dia 06 de dezembro de 2013, na Secretaria do PPGHC, e nos sites
www.hcomparada.historia.ufrj.br ou www.historia.ufrj.br. Nesta oportunidade, serão divulgadas duas
listas: a dos aprovados e, caso haja, a dos aprovados, mas não classificados nas vagas do orientador
pretendido. Um candidato aprovado, mas não classificado, só poderá ser aproveitado, segundo a sua
média final na seleção, no caso em que haja a desistência de um aprovado que tenha pleiteado o mesmo
orientador.
6- DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1 Exige-se do candidato a aprovação na prova de idioma estrangeiro.
6.2 Exige-se do candidato, no mínimo, a nota 7,0 (sete) para a prova escrita e a arguição oral do préprojeto e do currículo.
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6.3 A prova escrita terá peso 2 (dois) e a arguição oral do pré-projeto e do currículo peso 1 (um).
6.4 Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou acima de 7,0 (sete).
6.5 A ordem de aprovação/classificação será decrescente por média e pela disponibilidade de vagas do
orientador pretendido.
6.6 No caso de empate, o critério de desempate obedecerá à seguinte ordem: 1º) maior grau obtido na
prova escrita; 2º) maior grau obtido na arguição oral do pré-projeto e do currículo, e 3º) maior idade do(a)
candidato(a).
6.7 A lista de aprovados, mas não classificados, perderá a sua validade para reclassificação após o prazo
de efetivação das matrículas referentes ao ano letivo de 2014.
6.8 A matrícula do candidato aprovado só será efetivada mediante a apresentação de diploma ou
certificado de conclusão do Curso de Graduação. No caso de diplomas estrangeiros, deve-se apresentar o
comprovante de revalidação.
7- DO RECURSO
7.1 Os recursos somente serão encaminhados para apreciação pela Comissão Deliberativa do Programa de
Pós-Graduação em primeira instância se forem interpostos no prazo de até 02 (dois) dias a partir da
divulgação dos resultados. O não acolhimento da pretensão recursal perante a Comissão Deliberativa
autoriza, no prazo igual, após divulgação da solução adotada, impugnação para a Comissão de PósGraduação e Pesquisa em segunda e última instância.
7.2 As decisões adotadas em ambos os pleitos deverão ser proferidas no prazo de até 10 (dez) dias da
oposição dos mesmos.
7.3 Os recursos deverão ser dirigidos aos Presidentes de ambos os Colegiados e protocolados na
Secretaria do PPGHC.
8- DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O(a) candidato(a) portador(a) de necessidade especial deverá entrar em contato com a Secretaria do
PPGHC para que possa ser providenciada a indispensável adaptação.
8.2 O PPGHC reserva-se o direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste Edital.
8.3 Não haverá segunda chamada.
8.4 A documentação dos candidatos não aprovados e/ou não classificados ficará à disposição para
devolução, a partir do fim do processo seletivo, pelo prazo de sessenta (60) dias, findo o qual será
descartada.
8.5 Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nos prazos fixados pela Comissão
Deliberativa e divulgados pela Secretaria do PPGHC. As matrículas serão isentas de taxas.
8.6 Não haverá matrícula condicional.
8.7 Ao se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas estabelecidas
neste edital e no Regulamento do PPGHC.
8.8 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Avaliação.
9- DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
• Profª Drª André Leonardo Chevitarese (Presidente);
• Prof. Dr. Alcino Ferreira Câmara Neto;
• Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior;
• Prof. Dr. Clara Raíssa Pinto de Góes;
• Prof. Dr. Vantuil Pereira.
10- DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA SUGERIDA
1. BLOCH, M. Para uma História Comparada das Sociedades Européias. In: História e
Historiadores. Lisboa: Teorema, 1998. p. 119-150.
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2. CARDOSO, C. F.; PÉREZ BRIGNOLI, H. O método comparativo na História. In: ___. Os
métodos da História. Rio de Janeiro: Graal, 1983, p. 409-419.
3. DETIENNE, M. Comparar o incomparável. Aparecida: Ideias & Letras, 2004.
4. GRUZINSKI, Serge. “Os mundos misturados da monarquia católica e outras “connected
histories”. Topoi. Rio de Janeiro, mar. 2001, pp. 175-195.
5. KOCKA, J. “Comparison and beyond”. In: History and Theory, n. 42, feb. 2003.
6. THEML, Neyde, BUSTAMANTE, Regina M. da C. História Comparada: Olhares Plurais. In:
Estudos Ibero-Americanos, PUCRS, v. XXIX, nº 2, 2003.
7. VEYNE, Paul. O inventário das diferenças. São Paulo: Brasiliense, 1983.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013.
Publique-se.

___________________________
Profa Dra Gracilda Alves
Coordenadora do PPGHC/IH/UFRJ

______________________________
Prof. Dr. Fábio de Souza Lessa
Diretor do IH/UFRJ
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ANEXO 01: Docentes, suas áreas de orientação e vagas oferecidas para o Mestrado
LINHA DE PESQUISA: PODER E INSTITUIÇÕES
Professor
Alcino Câmara

Alexander Zhebit

Anita Leocádia Prestes

Cristina Buarque de Hollanda
Dilton Cândido Santos Maynard

Flávio dos Santos Gomes
Francisco Carlos Teixeira da
Silva
Gracilda Alves

Leila Rodrigues da Silva
Norma Musco Mendes

Sabrina Evangelista Medeiros
Victor Andrade de Melo
Wagner Pinheiro Pereira

Área de Orientação
Desenvolvimento Comparado. Estados Desenvolvimentistas: Teoria e Historia. Teoria das Relações Internacionais
Ênfases Temporais e Espaciais: Paises Emergentes (segunda metade do
século XX e século XXI),América Ibérica (pós crise de 1929), BRICS (pós
II Guerra Mundial), Suécia (segunda metade do século XIX e Primeira
metade do século XX), Alemanha (segunda metade do século XIX e Primeira metade do século XX), EUA (entreguerras e pós Segunda Guerra
Mundial) e Reino Unido (entreguerras)
Visões do Estado, História e Sistema de Relações Internacionais nas Escolas de Pensamento Econômico (inclusive latino-americano como a CEPAL). Interpretações da chamada Grande Divergência
História de Relações Internacionais; Política Internacional Comparada;
Estudos da Ordem Internacional; Políticas Externas de Países Estrangeiros.

Vagas a
oferecer
4

2

História do PCB: Tenentismo (anos 20 e 30), Anos 20 a 50 no Brasil:
sociedade e política, Revolução de 30, Movimento operário no Brasil e
anarquismo no Brasil, Processos de formação do poder político; Processos
de resistência política; Estratégias de poder
Teoria Política, Pensamento Político Brasileiro, Direitos Humanos e transições políticas
História e Cibercultura; Ciberativismo; Ciberconflitos; Intolerância nos
séculos XX e XXI; Movimentos de Extrema-Direita; Neofascismos na
América do Sul; Propaganda Política. Ciberterrorismo
Escravidão, Campesinato, Pós-emancipação e Fronteiras.
História das Instituições, História Militar e Relações Internacionais.
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História das Instituições, Cristianismo Medieval, Historia de Portugal,
Poder Régio, Império Bizantino, Heresias Medievais, Poder senhorial e
Concelhio.
Produção intelectual eclesiástica nos reinos germânicos; Relações de poder
nos reinos germânicos; Religião e religiosidade na Alta Idade Média.
Estudo das questões relacionadas com a experiência imperialista romana e
o amplo dinamismo de sua expansão, manutenção, reprodução e colapso.
Priorizamos as questões que envolvam a conexão entre poder e cultura.
Relações internacionais e cooperação; Fluxos Internacionais; Regimes e
Tratados Internacionais; Solução de Controvérsias Internacionais.
História das Práticas Corporais Institucionalizadas (esporte, ginástica, educação física, dança). História das práticas de lazer.
História das Américas Contemporâneas (EUA e América Latina - Sécs.
XIX-XXI): política e cultura nas Américas, formação do Império Americano e construção social dos regimes autoritários latino-americanos (políticas
de massa, revoluções e ditaduras militares); História da Europa Contemporânea (Sécs. XX-XXI): política e cultura nos Regimes Autoritários (Nazifascismo e Comunismo), guerras e Holocausto;
História e Audiovisual (Cinema, Televisão e Música - Sécs. XIX-XXI):
cultura midiática, indústria cultural e sociedade do espetáculo; História das
Relações Internacionais (Sécs. XIX-XXI): circulação de ideias, imagens e
discursos políticos nas práticas diplomáticas das Américas e da Europa.

2
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1

6

LINHA DE PESQUISA: PODER E DISCURSO
Professor

Área de orientação

Álvaro Alfredo Bragança Junior

História e Literatura como práticas narrativas sobre o medievo e o
tardomedievo; Cultura, poder e saber no mundo germânico medieval
e tardomedieval; Apropriações contemporâneas do medievo; Cristianismo e práticas de religiosidade germânica na Idade Média.
História das Religiões politeístas mediterrânicas; História das Religiões Monoteístas (Judaica e Cristã); História das Religiões Contemporâneas; Jesus Histórico e suas Recepções; História e Cinema (com
ênfase na temática religiosa).
A Igreja Papal nos séculos XI ao XIII.
A produção hagiográfica; os centros de produção intelectual; o fenômeno da santidade, e as manifestações da religiosidade nos séculos
XI ao XIII nas penínsulas ibérica e itálica.
A legislação monárquica castelhana do século XIII e os discursos
sobre o corpo e a diferença sexual.
Nações e Nacionalismos; Identidades Culturais e Discursos Políticos;
Movimentos Sociais; Teorias Sociais e Políticas; História do Pensamento e dos Conceitos.
Da realidade do fato à realidade do significante: um estudo comparativo entre a construção da realidade na história e na psicanálise
Sociedade e Cultura na Grécia Antiga; Relações de Gênero; Práticas
Corporais no Mundo Antigo grego; Historiografia antiga; Mito e
Religião grega.
Instituições Políticas brasileiras: Império e República. Transição do
regime autoritário para a democracia na América Latina. Pensamento
Político brasileiro. Teoria Política Contemporânea. História dos Conceitos.
Teoria e Metodologia da História; Historiografia; História da Arte;
História da Música; História da Literatura; Cinema-História; Diferenças e Desigualdades Sociais.
Poder, discurso e imaginário; pesquisa em História Comparada; Práticas discursivas e não discursivas; Historiografia, Teoria e Metodologia da História; História da Arte e do Espetáculo; Iconografia e Iconologia; Brasil (História Moderna e Contemporânea).
Formas de representação discursiva textual e imagética relativa a
Religião, Mito e Magia na Antiguidade clássica e helenística.
Escravidão no Brasil. Estudos de Gênero. Estudos da Vida Privada;
Diferenças e Desigualdades Sociais. Estudos de Demografia Histórica
(mortalidade e doenças das populações do passado, batismo e natalidade, casamentos)
História Antiga Romana; Sociedade e Cultura na Roma Antiga; Processo de Construção de Identidades e Alteridades na Antiguidade
Romana; Representações Imagéticas; Memória, Patrimônio e Cultural
Material; Educação Patrimonial.
História da África, Identidades, Diferenças e Desigualdades Sociais;
Diferenciações de Gênero, de Classe, Raciais, Étnicas e Nacionais;
Mestiçagens e Hibridismos; Intelectuais, História e Biografia, História e Literatura.
História do Brasil Império; Formação do Estado Imperial; Cidadania
e movimentos sociais no Império brasileiro; Cultura, etnicidade e
identidade nacional; Questões étnico-raciais no Brasil contemporâneo; Diferenças étnicas; Movimentos sociais no Brasil contemporâneo; Multiculturalismo; Lutas Sociais.

André Leonardo Chevitarese

Andréia Cristina Lopes Frazão
da Silva

Bruno Sciberras de Carvalho

Clara Raíssa Góes
Fábio de Souza Lessa

Ivo José de Aquino Coser

José Costa D’Assunção Barros

Magda Maria Jaolino Torres

Maria Regina Candido
Miridan Britto Knox Falci

Regina Maria da Cunha Bustamante

Silvio de Almeida Carvalho Filho

Vantuil Pereira

Vagas a
oferecer
2

0

1

2

1
2

2

1

0

3
2

3

3

3
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ANEXO 02: Formulário de inscrição - Seleção Mestrado 2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
INSTITUTO DE HISTÓRIA – IH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA COMPARADA – PPGHC

1 - Nome completo:

2 - Endereço completo (CEP):

3 - Telefone(s):
4 - E-mail:
5 - Nº. da carteira de identidade:
7 - Título de eleitor:
Zona:
9 - Nascimento (dd/mm/aaaa):

6 - CPF:
8 - Certificado militar:
Seção:
10 - Nacionalidade:

11 - Vínculo empregatício:
( ) Não
( ) Sim
11.1 - Empresa:
11.2 - Data de Admissão:
12 - Informações sobre a formação acadêmica:
12.1 - Curso de graduação:
12.2 - Instituição:
12.3- Ano de conclusão:
13 - Título do projeto:

14 - Orientador (es) pretendido(s) por ordem de preferência (ver ANEXO 01):
1)
2)
15 - Idioma escolhido para a prova escrita de idioma estrangeiro:
( ) inglês
( ) espanhol
16 - Indique, em caso de solicitação de liberação da prova de idioma estrangeiro:
a) o idioma em que solicita tal liberação:
( ) inglês

( ) espanhol

( ) francês

( ) francês

b) Anexar comprovante
17 - Observações adicionais que deseje registrar:

Inscrição recebida em _____ / _____ / 2013 por

Local _________________ Data ___/___/2013.

(carimbo e assinatura do/a funcionário/a que recebeu a inscrição)

_______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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