
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-750    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3591 1122    Fax: (51)  3590 8289  e-mail: ppgh@unisinos.br  site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-

leopoldo 

EDITAL  

ESTE EDITAL SUBSTITUI INTEGRALMENTE A VERSÃO DISPONIBILIZADA NO PERÍODO DE 

04/05/2020 a 18/05/2020 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

PERÍODO LETIVO DE 2021/1 

 

Projetos de Cooperação entre Instituições (PCI)   

UNISINOS e Instituto Mandacaru de Desenvolvimento Humano 

 
Mestrado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25) 

 

O Programa de Pós-Graduação em História estrito senso comunica a abertura de inscrições para a 

seleção de candidatos ao curso de Mestrado, no período de 04 de maio a 18 de setembro de 2020. 

 

Condições exigidas para inscrição: 

 

• Ter disponibilidade de tempo para acompanhar o regime acadêmico estabelecido no convênio entre 

UNISINOS e Instituto Mandacaru de Desenvolvimento Humano, incluindo a participação nas atividades 

acadêmicas presenciais que serão desenvolvidas na sede da UNISINOS, em São Leopoldo/RS, 

arcando integralmente com os respectivos gastos e despesas, assim como nas demais atividades 

desenvolvidas na sede do Instituto Mandacaru; 

 

• Entregar de toda a documentação exigida no item II deste Edital; 

 

• Participar do convênio firmado entre Unisinos e Instituto Mandacaru.  

 

I – VAGAS 

Mestrado: 25 (vinte e cinco) vagas 

 

II – INSCRIÇÕES 

ONLINE - Período de 04/05 a 18/09/2020.  

Acesse o site http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-

seletivo e leia atentamente as instruções antes de iniciar sua inscrição e fazer o upload dos 

documentos, através do botão. 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 

 

Documentação necessária para a inscrição no Mestrado: 

Documentos administrativos acadêmicos: 

 Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso); 

 Certificado de conclusão do curso de graduação* (frente e verso).  

O Certificado de conclusão de curso é dispensado em caso de entrega do diploma do curso de 

graduação registrado; 

 Histórico escolar do curso de graduação* (frente e verso); 
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 Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento); 

 Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro); 

 

Documentos específicos: 

• Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/); 

• Anteprojeto de pesquisa (anexo I deste documento e/ou disponível em www.unisinos.br/mestrado-

edoutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo  – Roteiro para elaboração do anteprojeto 

de pesquisa). 

 

Observações:  

 (*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado. 

 A inscrição só será homologada mediante a entrega da documentação exigida até a data limite de 

inscrição. Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá 

devolução do valor da taxa de inscrição. 

 Candidatos com previsão de conclusão de curso em 2020/2:  

- Para realização da inscrição, os candidatos deverão entregar Comprovante de Provável 

Conclusão de Curso. Para homologação da inscrição, o documento deve conter a data de Colação de 

Grau ou data da defesa da dissertação com previsão de realização até 26/10/2020. Os Alunos 

concluintes (nível Graduação e Mestrado) da Unisinos estão dispensados da entrega do documento. 

- Para a matrícula, os candidatos selecionados no processo seletivo deverão apresentar a 

comprovação da obtenção do título de graduação (para o mestrado) e de título de mestre (para o 

doutorado), conforme documentação exigida nesse edital. 

 Em caso de candidato estrangeiro:  

 - O candidato que for selecionado para ingressar no Programa de Pós-Graduação, deverá 

entregar, no ato da matrícula vínculo o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e o Visto de 

regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal 

  Em caso de diploma de Instituição estrangeira: 

- Os documentos devem ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 

MERCOSUL e os versados em língua espanhola). 

- O diploma e histórico escolar deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país 

signatário da Convenção de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça (disponível em: https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-

haia/atos-normativos-5/), ou autenticados por autoridade consular competente, no caso de país não 

signatário. 

 

III - PROCESSO SELETIVO  

SELEÇÃO - Período: 09/10 a 20/10/2020. 

 

O processo de seleção para o Mestrado em História é realizado em duas etapas: 

 

Etapa I (eliminatória) 

Avaliação da documentação apresentada e do anteprojeto de pesquisa. A lista dos candidatos 

classificados nessa etapa estará disponível a partir do dia 09/10/2020, no site 

http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo 

Nesta etapa são analisados os anteprojetos de pesquisa somente dos alunos que apresentaram 

toda a documentação exigida pelo edital.  
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O anteprojeto terá valor máximo 3,0 e sua avaliação envolverá os seguintes itens: Originalidade da 

proposta; Problematização consistente do ponto de vista empírico e teórico; Revisão da bibliografia 

existente sobre o tema; Fontes adequadas e acessíveis; Viabilidade /exequibilidade. 

 

Etapa II (eliminatória) 

Prova escrita* e entrevista em torno do currículo Lattes, histórico escolar da graduação e do anteprojeto 

apresentado. 

 

A prova terá valor máximo 3,0 e sua avaliação envolverá os seguintes itens: Domínio dos conteúdos e 

dos conceitos; Capacidade de estabelecer relações; Clareza e objetividade na exposição; Coerência na 

exposição dos argumentos; correta expressão escrita. 

 

Data: 14/10/2020. 

Horário: das 9h às 12h. 

Local: Instituto Mandacaru de Desenvolvimento Humano – Campus Paulo Afonso/BA.   

Após a prova os candidatos deverão agendar data e horário da entrevista, através do telefone (51) 

3590.8411, com a Secretaria do Programa. 

 

*Orientações para a prova escrita no anexo I deste documento ou disponível em: 

http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo 

 

Entrevistas: dias 15 e 16/10/2020, conforme agendamento. 

Local das entrevistas: Instituto Mandacaru de Desenvolvimento Humano – Campus Paulo Afonso/BA.  

 

A entrevista terá valor máximo 2,0 e sua avaliação envolverá os seguintes itens: Evidência de 

domínio sobre o tema do projeto; Clareza quanto aos objetivos do projeto; Conhecimento da 

historiografia referente ao tema da pesquisa; Conhecimentos das fontes e familiaridade com a prática 

de pesquisa; Disponibilidade de tempo; Expectativas em relação à formação como historiador. 

 

O currículo do candidato terá valor máximo 2,0 envolvendo análise do Lattes e do histórico escolar 

da graduação. Sua avaliação envolverá os seguintes itens: Formação; Experiências Profissionais; 

Experiências de pesquisa; Participações em eventos; Publicações. 

 

IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

 

A lista preliminar dos aprovados estará no site http://www.unisinos.br/mestrado-e-

doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo a partir do dia 20/10/2020. 

 

O prazo para interposição de recurso é de três (3) dias úteis. O recurso deve ser encaminhado online 

para o Programa de Pós-Graduação em História pelo e-mail ppgh@unisinos.br  

 

A lista definitiva dos aprovados estará no site http://www.unisinos.br/mestrado-e-

doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo a partir do dia 28/10/2020. 

 

 

 

 

mailto:ppgh@unisinos.br
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo
http://anexo/
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo
mailto:ppgh@unisinos.br
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo


 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-750    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3591 1122    Fax: (51)  3590 8289  e-mail: ppgh@unisinos.br  site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-

leopoldo 

V – MATRÍCULA 

De 02 a 06 de novembro de 2020, será realizada a matrícula a distância. A partir da data de divulgação 

dos/as selecionados/as, a secretaria do Programa de Pós-Graduação encaminhará as orientações 

referentes a esse processo. 

 

VI - INÍCIO DAS AULAS 

04/01/2021. 

 

VII – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas serão em formato modular, podendo ser ofertado até 30% de forma remota, em formato EAD.  

As aulas ocorrem no campus da Unisinos – São Leopoldo, e também nas cidades de Paulo Afonso/BA, 

na Sede do IMDH, nos períodos estabelecidos no plano de trabalho. 

 

VIII - DURAÇÃO DO CURSO 

Mestrado – 24 meses 

 

IX- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação e a 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação.  

 

X – INFORMAÇÕES 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História ou no Instituto Mandacaru de 

Desenvolvimento Humano - IMDH 

Fone: 51.3590.8411 ou 51.3591.1122 (ramal 1131) 

Fax: 51.3590.8118 

E-mail: ppgh@unisinos.br   

Site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/historia/presencial/sao-leopoldo   

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h. 

 

Campus São Leopoldo 

Av. Unisinos, 950  

Bairro Cristo Rei 

CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS 

Fone: (51)3591.1122 

 

Instituto Mandacaru de Desenvolvimento 

Humamo - IMDH 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 36  

Bairro Centro  

CEP 48.601-270 - Paulo Afonso/BA 

Fone:75 3281 3022 

Email: aecmandacaru@yahoo.com 

 

 

São Leopoldo/RS, 18 de maio de 2020. 

Profª. Drª. Maria Cristina Bohn Martins 

Coordenadora do PPG em História 
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ANEXO I 

 

Processo Seletivo Mestrado em História – 2021/1 

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

Número de páginas: 10 a 15 páginas (fonte Times New Roman 11, espaço 1,5) 

 

 

1) Identificação do Anteprojeto 

 Título do anteprojeto 

 Linha de Pesquisa (PPG História) 

 Proponente 

 Resumo (caracterização sucinta - máximo 20 linhas) 

 Palavras-chave (3) 

 

 

2) Tema e problemática da pesquisa: 

 

 

3) Justificativa: 

 

 

4) Objetivos: 

 

 

5) Embasamento Teórico-metodológico: 

 

 

6) Fontes de Pesquisa: 

 

 

7) Referências: 

 

 

8) Data e assinatura: 
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ANEXO II 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A PROVA ESCRITA  

 

 

Processo Seletivo Mestrado em História – 2021/1 

 

Uma das etapas do Processo Seletivo ao curso de Mestrado é a prova escrita para a qual a Comissão 

de Seleção recomenda a leitura dos livros abaixo listados, de reflexão teórico-metodológica, que irão 

subsidiar a elaboração da questão ou questões a serem desenvolvidas. Os livros indicados, ou 

quaisquer outros, não poderão ser consultados.  

 

 

Bibliografia mínima sugerida:  

 

Observações:  

1) Os textos indicados para a bibliografia mínima sugerida ainda serão definidos/divulgados pela 

Comissão do Processo Seletivo;  

 

2) A prova escrita ocorrerá no dia 14/10/2020, das 9h às 12h, no Instituto Mandacaru de 

Desenvolvimento Humano – Campus Paulo Afonso/BA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


