
 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Predio 8  – 4° andar – Sala 403 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3353-4167 |  E-mail:  historia-pg@pucrs.br  |  www.pucrs.br/humanidades 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO 2020/1 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 
O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) torna pública a abertura de inscrições no 
período entre os dias 23 de setembro de 2019 a 21 de novembro de 2019, para a seleção de 
novos alunos para o curso de Mestrado, para ingresso no primeiro semestre de 2020. As inscrições 
deverão ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico 
http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, para concorrer ao preenchimento de um 
total de até 15 (quinze) vagas, das quais 01 (uma) vaga será reservada para candidatos 
estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, a vaga 
reservada poderá ser preenchida pelos demais candidatos não estrangeiros. Bem como, não 
havendo o preenchimento do total do número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, 
as vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado em 
conformidade com o respectivo edital vigente.  
 
Do Processo Seletivo 
O Processo Seletivo se constitui de 3 (três) etapas, abaixo descritas, sendo todas elas de caráter 
eliminatório: 
 
1) Análise da Documentação Pertinente: os candidatos deverão enviar à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em História, em formato PDF, arquivos individuais (o tamanho dos 
arquivos anexados não pode ultrapassar 20MB no total) de todos os documentos abaixo 
relacionados até dia 22 de novembro de 2019, exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail 
editalhistoria@pucrs.br.  
 

• Cópia simples da carteira de identidade e do CPF (dispensado caso o número conste no 
RG). Se estrangeiro cópia simples do passaporte; 

• Currículo Lattes CNPq atualizado (inserir link no corpo do e-mail). Se estrangeiro 
Curriculum Vitae; 

• Cópia simples do histórico escolar de graduação (frente e verso); 
• Cópia simples do diploma de graduação ou, no caso de aluno formando, atestado de 

provável formando emitido  pela Universidade onde será colado grau. Se estrangeiro 
diploma do curso de graduação reconhecido pelo país de origem (frente e verso); 

• Foto 3X4 colorida e recente; 
• Projeto de pesquisa elaborado conforme roteiro disponível no endereço: 

http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/30/2018/05/Modelo-Projeto-de-
Pesquisa-Mestrado.pdf ;  

• Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00). 
• O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do 
PPG, no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e 
assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O 
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documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 
condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este 
Edital.  

 
OBSERVAÇÕES:   

a) A inscrição será confirmada somente após o recebimento e análise da pertinência da 
documentação apresentada, sendo sua confirmação informada ao candidato exclusivamente 
por e-mail no prazo de até 2 (dois) dias úteis. Excepcionalmente, caso o candidato não 
receba a confirmação da inscrição dentro desse prazo, deverá entrar em contato com a 
secretaria do Programa de Pós-Graduação em História através do telefone (51) 3353-4167; 
 

b) O não envio de qualquer um dos documentos acima exigidos até dia 22 de novembro de 
2019 implica na eliminação do candidato;  
 

c) A relação de todos os candidatos aprovados na etapa Análise da Documentação Pertinente 
será divulgada até o dia 26 de novembro de 2019, exclusivamente através do site 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-historia/ingresso-e-
processo-seletivo/; 
 

2) Prova de Conhecimento Escrita e Avaliação Preliminar do Projeto de Pesquisa: A Prova de 
Conhecimento Escrita será realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 8h30min, na sala 212 do 
Prédio 9 do campus central da PUCRS. A Prova de Conhecimento Escrita, com duração máxima de 
3 horas, consiste na produção de um texto dissertativo, individual e sem consulta, sobre tema a 
ser sorteado momentos antes do seu horário de início, com base no programa e bibliografia 
disponíveis no site http://www.pucrs.br/humanidades/wp-
content/uploads/sites/30/2019/10/Bibliografia-indicada-Prova-de-seleção-do-mestrado.pdf 
As Provas não serão identificadas nominalmente, mas apenas pelo CPF, ou se estrangeiro, pelo 
número de passaporte do candidato, sendo avaliadas com notas de 0 (zero) a 10,0 (dez).  A 
avaliação preliminar do Projeto de Pesquisa será feita por cada um dos professores da Linha de 
Pesquisa indicada pelo candidato no momento da sua inscrição, por meio de planilha com critérios 
padronizados disponível em http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-
historia/ingresso-e-processo-seletivo/ , sendo atribuídas notas de 0 (zero) a 10,0 (dez) para cada 
um dos seus itens. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

a) O coordenador do Programa de Pós-Graduação em História designará 3 (três) professores do 
Programa, representantes de cada uma das suas Linhas de Pesquisa, para constituírem a 
banca de aplicação e correção das provas de todos os candidatos.  
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b) Considerando-se a nota da Prova de Conhecimento Escrita e a média das notas atribuídas 
por cada docente ao Projeto de Pesquisa, será considerado aprovado à próxima etapa o 
candidato que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis), sendo esta nota chamada de 
Média 1 (M1). 

 
c) A relação de todos os candidatos aprovados nessa etapa será divulgada até o dia 02 de 

dezembro de 2019, exclusivamente através do site 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-historia/ingresso-e-
processo-seletivo/   

 
3) Entrevista por Linha de Pesquisa:  a entrevista individual dos candidatos com todos os 
professores da Linha de Pesquisa indicada no momento da inscrição, segundo critérios 
padronizados indicados em planilha disponível em http://www.pucrs.br/humanidades/programa-
de-pos-graduacao-em-historia/ingresso-e-processo-seletivo/ .  
 
OBSERVAÇÕES:   

a) As entrevistas de todos os candidatos deverão ocorrer no dia 03 de dezembro de 2019, 
conforme horário definido por Linha de Pesquisa, divulgado até o dia 02 de dezembro de 
2019, exclusivamente através do site http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-
graduacao-em-historia/ingresso-e-processo-seletivo/; 

b) Candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio 
Grande do Sul poderão realizar suas entrevistas por videoconferência, desde que formalizem 
sua solicitação até o encerramento das inscrições, exclusivamente enviando e-mail para 
editalhistoria@pucrs.br. Essa solicitação será julgada e eventualmente autorizada pela 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História;  

c) Considerando-se a nota chamada M1 e a média das notas atribuídas por cada docente à 
entrevista, aqui chamada Média 2 (M2), será considerado aprovado para ingressar no PPGH 
o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis). 

d) A relação de todos os candidatos aprovados nessa etapa será divulgada até o dia 04 de 
dezembro de 2019, exclusivamente por meio do site: 
 http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-historia/ingresso-e-
processo-seletivo/. 

 

Do Preenchimento das Vagas 

As vagas serão preenchidas, até o limite estabelecido por este Edital, pela ordem decrescente da 
média aritmética final dos candidatos.  Candidatos aprovados em posição superior ao limite de 
vagas aqui estabelecido serão considerados suplentes, podendo ser chamados em casos de 
desistência de outros candidatos melhor classificados.  

Dos Recursos 
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Eventuais recursos dos candidatos no processo seletivo de ingresso no Programa de Pós-
Graduação em História deverão ser encaminhados no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após 
a divulgação dos resultados no site acima indicado, exclusivamente para o e-mail 
editalhistoria@pucrs.br, cabendo sua avaliação à Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em História.  

Da Matrícula dos Candidatos Aprovados 

Os candidatos aprovados deverão realizar sua matrícula no curso de Mestrado junto à secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em História, em março de 2020, conforme período definido no 
calendário acadêmico e  divulgado no site http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-
graduacao-em-historia/ingresso-e-processo-seletivo/. 

Os candidatos aprovados no processo seletivo que apresentarem o atestado de provável 
formando para fins de inscrição deverão entregar, no ato da matrícula, cópia do diploma da 
graduação ou declaração comprovando que o diploma está em processo de confecção. 

 
Das Disposições Finais 

A inscrição do candidato no processo de seleção ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em História implica no conhecimento e na aceitação do que estabelece o presente 
Edital. 

Casos omissos serão submetidos à Comissão Coordenadora e por ela decididos, não cabendo 
recurso. 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr.  Luciano Aronne de Abreu 
Coordenador do PPG em História - PUCRS 
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