RETIFICAÇÃO N° 2 | EDITAL DG/FAED N° 40/2019
A Diretora Geral do Centro de Ciências Humanas e da
Educação — FAED, da Universidade do Estado de Santa
Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais definidas no Decreto no 4.184 de 06/04/06 e
Resolução no 036/17 — CONSUNI, e considerando o disposto
na Resolução 013/2014 — CONSEPE e demais normas do
PPGH-UDESC , resolve:

RETIFICAR o Edital nº 40/2019, nos itens abaixo relacionados, passando a vigorar com
a seguinte redação:
Onde se lê:
“5.2. Segunda fase (eliminatória): consiste de uma prova escrita em língua portuguesa,
espanhola, francesa ou inglesa, presencial, a ser realizada em 25 de maio de 2020,
segunda-feira, das 9h às 13h, no Centro de Ciências Humanas e da
Educação/FAED/UDESC, situado na Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi,
Florianópolis, SC.”
Leia-se:
“5.2. Segunda fase (eliminatória): foi suprimida diante da crise sanitária provocada
pelo Covid-19.
Onde se lê:
“5.3. Terceira fase (classificatória): entrevista. Essa fase consiste fundamentalmente
na defesa do projeto de pesquisa, tendo também como foco os temas da prova escrita
e o currículo, de modo que a Comissão de Seleção possa avaliar: o domínio dos temas
e problemas implicados no projeto de pesquisa proposto; a capacidade para articular o
projeto aos problemas da História do Tempo Presente e à linha de pesquisa ao qual foi
proposto; a relação do projeto com a experiência profissional e acadêmica do/a
candidato/a; a disponibilidade efetiva de tempo para dedicação à pós-graduação e a
capacidade do/a candidato/a para concluir o curso nos prazos regimentais; a
consistência e a pertinência das respostas aos questionamentos feitos pela Comissão.”
Leia-se:
“5.3. Terceira fase (eliminatória): entrevista. Essa fase possui duração de 30 minutos,
sendo 20 minutos para responder ao seguinte roteiro: a) Conceitos da História do
Tempo Presente; b) História do Tempo Presente nas experiências latino-americanas e
brasileiras e c) Temporalidades e tempo presente e 10 minutos para a defesa do
projeto de pesquisa e currículo do/a candidato/a. A Comissão de Seleção deve avaliar:
a) o domínio da bibliografia indicada e dos temas e problemas implicados no roteiro
proposto; b) a capacidade para articular o projeto aos problemas da História do Tempo
Presente e à linha de pesquisa ao qual foi proposto; c) a relação do projeto com a
experiência profissional e acadêmica do/a candidato/a; d) a disponibilidade efetiva de
tempo para dedicação à pós-graduação; e) a capacidade do/a candidato/a para concluir
o curso nos prazos regimentais; e f) a consistência e a pertinência das respostas aos
questionamentos feitos pela Comissão.”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por JULICE DIAS em 25/05/2020 às 18:32:20.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00014982/2020 e o código TV71YD73.
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Leia-se:
“5.3.1. A terceira fase será realizada no período de 22 a 26 de junho de 2020, de
forma remota através da Plataforma Teams, com link previamente enviado aos
candidatos/as pela Comissão de Seleção. Será necessário que o/a candidato/a confirme
em 24hs o recebimento da informação. “
Onde se lê:
“5.3.2. A entrevista virtual (online) ocorrerá no mesmo período das presenciais e
apenas poderá ser feita caso de o/a candidato/a não resida em Florianópolis ou na
região metropolitana, e somente se essa opção estiver indicada na ficha de inscrição,
sendo disponibilizadas instruções a esse respeito na página inicial do PPGH.”
Leia-se:
“5.3.2. A bibliografia de referência para a entrevista será a seguinte:
1. BEVERNAGE, Berber. História, memória e violência de Estado: tempo e justiça.
Tradução de André Ramos, Guilherme Bianchi. Serra: Editora Milfontes – Mariana:
SBTHH, 2018.
2. ELIBIO, Antônio; SCHURSTER, Karl; PINHEIRO, Rafael (Org.). Tempo presente: uma
História em debate. Recife/Rio de Janeiro: EDUPE/Autografia, 2019.
3. KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro:
Contraponto/PUC, 2014.
4. MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: N-1, 2018.
5. Revista Clepsidra, v. 4, n. 7 (2017), Dossiê “La historia reciente más allá de lo
nacional: Cono Sur y Península Ibérica”. 6. Revista Tempo & Argumento, v. 10, n. 23
(2018), Edição Especial III Seminário Internacional História do Tempo Presente.
Onde se lê:
“5.3.4. Os horários das defesas serão divulgados em 12 de junho de 2020 após as 18h,
não sendo fornecidas informações pelo telefone.”
Leia-se:
“5.3.4. Os horários das entrevistas serão divulgados até o dia 29 de maio de 2020, não
sendo fornecidas informações pelo telefone.”
Onde se lê:
“5.3.6. A lista dos/as candidatos/as selecionados/as para ingresso no corpo discente do
PPGH – turmas 2020 será publicada no sítio eletrônico do Programa
(https://www.udesc.br/faed/ppgh/ingresso/regulares), em 26 de junho de 2020, após
as 18h, não sendo fornecidas informações pelo telefone.”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por JULICE DIAS em 25/05/2020 às 18:32:20.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00014982/2020 e o código TV71YD73.

Onde se lê:
“5.3.1. A terceira fase será realizada no período de 22 a 26 de junho de 2020, nas
dependências da FAED/UDESC (Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi,
Florianópolis, SC). Caso o/a candidato/a resida fora de Florianópolis e região
metropolitana, haverá a possibilidade de fazer a entrevista a distância por Skype ou
recurso similar.”
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Inscrições

Divulgação das inscrições deferidas (após 18hs)
Divulgação do resultado da avaliação dos projetos (após
18hs)
Prazo para pessoas com necessidades especiais
comunicarem à Secretaria do PPGH as condições
necessárias para a realização da prova escrita
Prova escrita
Divulgação do resultado da prova escrita (após 18hs)
Divulgação do horário das entrevistas (após 18hs)
Entrevistas
Divulgação do resultado final (após 18hs)
Matrícula

16 de dezembro de
2019 a 3 de abril de
2020
10 de abril de 2020
4 de maio de 2020
15 de maio de 2020

25 de
12 de
12 de
22 a
2020
26 de
20 e
2020

maio de 2020
junho de 2020
junho de 2020
26 de junho de
junho de 2020
21 de julho de

Leia-se:
“5.3.6. A lista dos/as candidatos/as selecionados/as para ingresso no corpo discente do
PPGH – turmas 2020 será publicada no sítio eletrônico do Programa
(https://www.udesc.br/faed/ppgh/ingresso/regulares), em 29 de junho de 2020, não
sendo fornecidas informações pelo telefone.
CRONOGRAMA
Inscrições

Divulgação das inscrições deferidas (após 18hs)
Divulgação do resultado da avaliação dos projetos (após
18hs)
Divulgação do horário das entrevistas (após 18hs)
Entrevistas
Divulgação do resultado final (após 18hs)
Matrícula

16 de dezembro de
2019 a 3 de abril de
2020
10 de abril de 2020
4 de maio de 2020
29 de
22 a
2020
29 de
28 e
2020

maio de 2020
26 de junho de
junho de 2020
29 de julho de

Onde se lê:
“7.2. 7.2. A matrícula dos/as aprovados/as será efetivada na Secretaria do Programa
de Pós-Graduação em História entre os dias 20 e 21 de julho de 2020.”
Leia-se:
“7.2. 7.2. A matrícula dos/as aprovados/as será efetivada na Secretaria do Programa
de Pós-Graduação em História entre os dias 28 e 29 de julho de 2020.”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por JULICE DIAS em 25/05/2020 às 18:32:20.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00014982/2020 e o código TV71YD73.

CRONOGRAMA
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Julice Dias
Diretora Geral FAED/UDESC

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por JULICE DIAS em 25/05/2020 às 18:32:20.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00014982/2020 e o código TV71YD73.

Florianópolis, 25 de maio de 2020.
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