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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PARA OS 

CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020 

 
EDITAL Nº 03/2020 

 
 
 
 
 A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e estabelece o Edital Nº 03/2020, de retificação do Edital Nº 01/2020, nos itens a seguir descritos, 
mantendo inalterados os demais itens do edital. 
 
 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

Onde se lê: 
 
3.1  As inscrições para o processo seletivo de candidatos aos cursos de Doutorado e Mestrado 

Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em História, para o segundo período letivo de 2020, 

deverão ser efetuadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico de submissão acessível pelo 

endereço https://inscricaoposgraduacao.unb.br, a partir das 00h00 de 17 de fevereiro de 2020 até 

as 18h00 do dia 16 de março de 2020. 

 

Leia-se: 

 

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos aos cursos de Doutorado e Mestrado Acadêmico 

do Programa de Pós-Graduação em História, para o segundo período letivo de 2020, deverão ser 

efetuadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico de submissão acessível pelo endereço 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br, a partir das 00h00 de 17 de fevereiro de 2020 até as 18h00 do 

dia 30 de julho de 2020. 

 
3.3.9 – Suprimido 
3.3.9.1 – Suprimido 
3.3.9.2 – Suprimido 

 
 
4.DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Onde se lê: 

 
4.2.1 Prova Escrita. A prova terá duração de 3 (três) horas. Será realizada em local a ser divulgado pela 
secretaria do Programa, afixado no mural, ou pela página http://www.poshis.unb.br. A prova escrita 
deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, não sendo permitida a interferência e/ou a participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial, em função de 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
http://www.poshis.unb.br/
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deficiência que impossibilite a redação pelo próprio. Os critérios de avaliação para esta prova estão 
explicitados no item 5 deste edital. 
 
Leia-se: 

 

4.2.1. Avaliação do Pré-Projeto. O Pré-Projeto de Mestrado, a ser entregue no ato da inscrição,  será 
avaliado pela  Comissão Examinadora, e deve ser composto dos seguintes itens: Resumo, Introdução, 
Objetivos, Metodologia, Cronograma, Referências (Fontes e Bibliografia). Deve ter entre 08 e 10 páginas 
(incluindo as referências), em formato A4, com espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman, tamanho 12. 
Na capa do Pré-Projeto deverão ser registrados o nome do candidato, o título do Pré-Projeto e a Linha de 
Pesquisa escolhida. Os critérios de avaliação desta etapa estão explicitados no item 5 deste Edital. 

 

Onde se lê: 
 

4.2.2 – Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira. A prova terá duração de 2 (duas) horas. 
Será realizada em local a ser divulgado pela secretaria do Programa afixado no mural, ou pela página 
http://www.poshis.unb.br. A prova será escrita e consistirá na avaliação da capacidade de compreensão 
de texto em inglês, espanhol ou francês da área do conhecimento do curso. O candidato deve indicar, 
no formulário de inscrição, a sua opção por uma das línguas. Pedidos de dispensa da prova, quando for 
o caso, também devem ser assinalados no formulário. As respostas serão redigidas em língua 
portuguesa. Será permitido o uso de dicionários. Os critérios de avaliação para esta prova estão 
explicitados no item 5 deste edital. 
 
 
Leia-se: 

 
4.2.2 - Prova Oral. A prova oral constará da arguição do candidato pela Comissão Examinadora. A prova 
oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Será realizada por meio virtual, em endereço e horário a 
serem divulgados pela página http://www.poshis.unb.br. 
 
 
4.2.3 – Suprimido 
 
 
Onde se lê: 
 
4.3.1 Prova Escrita. A prova terá duração de 3 (três) horas. Será realizada em local a ser divulgado pela 
secretaria do Programa, afixado no mural, ou pela página http://www.poshis.unb.br. A prova escrita 
deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, não sendo permitida a interferência e/ou a participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial, em função de 
deficiência que impossibilite a redação pelo próprio. Os critérios de avaliação para esta prova estão 
explicitados no item 5 deste edital. 
 
Leia-se: 

 

4.3.1. Avaliação do Projeto. O Projeto de Doutorado, a ser entregue no ato da inscrição,  será avaliado 
pela  Comissão Examinadora, e deve ser composto dos seguintes itens: Resumo, Introdução, Revisão da 
Literatura, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma, Referências (Fontes e Bibliografia). Deve ter 
entre 20 e 25 páginas (incluindo as referências), em formato A4, com espaçamento 1,5 e fonte Times New 
Roman, tamanho 12. Na capa do Projeto deverão ser registrados o nome do candidato, o título do Projeto 

http://www.poshis.unb.br/
http://www.poshis.unb.br/
http://www.poshis.unb.br/
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e a Linha de Pesquisa escolhida. Os critérios de avaliação desta etapa estão explicitados no item 5 deste 
Edital. 

 

Onde se lê: 
 

4.3.2 – Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira. A prova terá duração de 2 (duas) horas. 
Será realizada em local a ser divulgado pela secretaria do Programa afixado no mural, ou pela página 
http://www.poshis.unb.br. A prova será escrita e consistirá na avaliação da capacidade de compreensão 
de texto em inglês, espanhol ou francês da área do conhecimento do curso. O candidato deve indicar, 
no formulário de inscrição, a sua opção por uma das línguas. Pedidos de dispensa da prova, quando for 
o caso, também devem ser assinalados no formulário. As respostas serão redigidas em língua 
portuguesa. Será permitido o uso de dicionários. Os critérios de avaliação para esta prova estão 
explicitados no item 5 deste edital. 
 
Leia-se: 

 
4.3.2 - Prova Oral. A prova oral constará da arguição do candidato pela Comissão Examinadora. A prova 
oral terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos. Será realizada por meio virtual, em endereço e 
horário a serem divulgados pela página http://www.poshis.unb.br. 
 
 
4.3.3 – Suprimido 
 
 
 

5.DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
 Onde se lê: 
 
5.2.1 - Prova Escrita. Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação 7,0 
(sete). A prova escrita versará sobre a bibliografia listada no Anexo 1 deste edital. Os aspectos avaliados 
serão: adequação da(s) resposta(s) à(s) pergunta(s) proposta(s) e capacidade de relacionar a(s) 
resposta(s) a ideias e conceitos presentes na bibliografia listada no Anexo 1 (5,0); capacidade de 
formular com clareza problemas e argumentos (4,0); capacidade de observar a norma culta da língua 
portuguesa (1,0). 
 

Leia-se: 

 

5.2.1 Avaliação do Pré-Projeto de Mestrado. Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo a nota 
mínima para aprovação 7,0 (sete). Na Avaliação do Pré-Projeto de Mestrado serão considerados os 
seguintes aspectos: adequação da proposta à linha de pesquisa escolhida e disponibilidade de orientador 
(3,0), viabilidade do Pré-Projeto e pertinência dos objetivos (2,0), adequação entre o problema da pesquisa 
e as fontes selecionadas, atualidade e relevância da bibliografia (3,0), coerência e coesão textuais (2,0).  
 

Onde se lê: 

 

5.2.2 - Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira. Esta etapa é eliminatória, sendo a nota 
mínima para aprovação 5,0 (cinco). O aspecto avaliado será a capacidade de compreensão instrumental 
das línguas francesa, espanhola ou inglesa. 

http://www.poshis.unb.br/
http://www.poshis.unb.br/
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Leia-se: 
 
5.2.2 -  Prova Oral. Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo a nota mínima para aprovação 7,0 
(sete). Na Prova Oral, o candidato será arguido pela Comissão Examinadora acerca do seu Pré-Projeto e 
deverá demonstrar capacidade de organizar e sustentar ideias relativas à proposta de pesquisa (4,0), 
sustentar argumentos cientificamente (4,0), conhecimentos na área de História e experiência acadêmica 
do candidato (2,0). 

 
 
5.2.3 - Suprimido 
 
Onde se lê: 
 
5.3.1 - Prova Escrita. Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação 7,0 
(sete). A prova escrita versará sobre a bibliografia listada no Anexo 1 deste edital. Os aspectos avaliados 
serão: adequação da(s) resposta(s) à(s) pergunta(s) proposta(s) e capacidade de relacionar a(s) 
resposta(s) a ideias e conceitos presentes na bibliografia listada no Anexo 1 (5,0); capacidade de 
formular com clareza problemas e argumentos (4,0); capacidade de observar a norma culta da língua 
portuguesa (1,0). 
 

Leia-se: 

 

5.3.1 - Avaliação do Projeto de Doutorado. Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo a nota mínima 
para aprovação 7,0 (sete). Na Avaliação do Projeto de Doutorado serão considerados os seguintes 
aspectos: adequação da proposta à linha de pesquisa escolhida e disponibilidade de orientador (3,0), 
viabilidade do Projeto, pertinência dos objetivos e originalidade da proposta (2,0), adequação entre o 
problema da pesquisa e as fontes selecionadas, atualidade e relevância da bibliografia (3,0), coerência e 
coesão textuais (2,0). 
 

Onde se lê: 

 

5.3.2 - Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira. Esta etapa é eliminatória, sendo a nota 
mínima para aprovação 5,0 (cinco). O aspecto avaliado será a capacidade de compreensão instrumental 
das línguas francesa, espanhola ou inglesa. 
 
Leia-se: 
 
5.3.2 -  Prova Oral. Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo a nota mínima para aprovação 7,0 
(sete). Na Prova Oral, o candidato será arguido pela Comissão Examinadora acerca do seu Pré-Projeto e 
deverá demonstrar capacidade de organizar e sustentar ideias relativas à proposta de pesquisa (4,0), 
sustentar argumentos cientificamente (4,0), conhecimentos na área de História e experiência acadêmica 
do candidato (2,0). 
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5.3.3 – Suprimido 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
Onde se lê: 
 
6.1 A nota final de cada candidato ao Mestrado será o resultado da média ponderada das notas obtidas 
nas etapas classificatórias, atribuindo-se peso 1,0 à Prova Escrita e peso 2,0 à Prova Oral e Avaliação do 
Pré-Projeto de Mestrado. 
 
Leia-se: 
 
6.1 A nota final de cada candidato ao Mestrado será o resultado da média ponderada das notas obtidas 
nas etapas classificatórias, atribuindo-se peso 1,0 à Avaliação do Pré-Projeto e peso 2,0 à Prova Oral. 
 
Onde se lê: 
 
6.2 - A nota final de cada candidato ao Doutorado será o resultado da média ponderada das notas obtidas 
nas etapas classificatórias, atribuindo-se peso 1,0 à Prova Escrita e peso 2,0 à Prova Oral e Avaliação do 
Projeto de Doutorado. 
 
Leia-se: 
 
6.2 - A nota final de cada candidato ao Doutorado será o resultado da média ponderada das notas obtidas 
nas etapas classificatórias, atribuindo-se peso 1,0 à Avaliação do Projeto e peso 2,0 à Prova Oral. 
 
 
Onde se lê: 
 
6.7 - Caso ocorra empate entre os candidatos aprovados para o curso de Mestrado, os critérios de 

desempate obedecerão a seguinte ordem: 

 

6.7.1 Maior nota na Prova Escrita; 
6.7.2 Maior nota na Prova Oral e Avaliação do Pré-Projeto; 
6.7.3    Idade do candidato, considerando-se para classificação o candidato mais velho. 
 
 
Leia-se: 
 
6.7- Caso ocorra empate entre os candidatos aprovados, os critérios de desempate obedecerão a 

seguinte ordem: 

 

6.7.1 Maior nota na Prova Oral; 
6.7.2 Maior nota na Avaliação do Pré-Projeto/Projeto; 
6.7.3    Idade do candidato, considerando-se para classificação o candidato mais velho. 
 
6.8 – Suprimido 
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7.DO CRONOGRAMA 
 
Onde se lê: 
 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem como 

da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 

 

Data Etapa Horário 
17.02.2020 a 16.03.2020 Período de inscrições Até as 18h00 do último dia 

[https://inscricaoposgraduacao.unb.br] 

20.03.2020 (sexta-feira) Divulgação da homologação das inscrições 15h 

30.03.2020 (segunda- 
feira) 

Etapa 1: Prova Escrita (Mestrado e Doutorado) 9h-12h 

31.03.2020 (terça-feira) Etapa 2: Prova de Compreensão de Texto em Língua 
Estrangeira – Espanhol (Mestrado e Doutorado) 

9h-11h 

31.03.2020 (terça-feira) Etapa 2: Prova de Compreensão de Texto em Língua 
Estrangeira – Francês (Mestrado e Doutorado) 

14h-16h 

01.04.2020 (quarta-feira) Etapa 2: Prova de Compreensão de Texto em Língua 
Estrangeira – Inglês (Mestrado e Doutorado) 

9h-11h 

07.04.2020 (terça-feira) Divulgação dos resultados da Etapa 1 (Mestrado e Doutorado) 15h 

14.04.2020 (terça-feira) Divulgação dos resultados da Etapa 2 (Mestrado e Doutorado) 15h 

14-15.05.2020 (quinta e 
sexta-feiras) 

Etapa 3: Prova Oral e Avaliação do Pré-Projeto de Mestrado  
ou Projeto de Doutorado 

9h-18h 

18.05.2020 (segunda- 
feira) 

Divulgação dos resultados da Etapa 3 (Mestrado e Doutorado) 15h 

22.05.2020 (sexta-feira) Resultado Final 15h 

15.06.2020 (segunda- 
feira) 

Confirmação de ingresso no curso por parte dos candidatos 
selecionados 

8h-18h 

 

Leia-se: 

 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 

Data Etapa Horário 
17.02.2020 a 30.07.2020 Período de inscrições Até as 18h00 do último dia 

[https://inscricaoposgraduacao.unb.br] 

04.08.2020 (terça-feira) Divulgação da homologação das inscrições 15h 

24.08.2020 (segunda- 
feira) 

Divulgação dos resultados da Avaliação dos Pré-
Projetos/Projetos 

9h-12h 

27 a 31.08.2020 (quinta, 
sexta e segunda-feira) 

Prova Oral 9h-18h 

02.09.2020 (quarta-feira) Divulgação do resultado da Prova Oral 9h-12h 

08.09.2020 (terça-feira) Resultado Final 15h 

21.09.2020 (segunda-feira) Confirmação de ingresso no curso por parte dos candidatos 
selecionados 

8h-18h 

 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Onde se lê: 
 
9.5 - Os candidatos deverão comparecer às etapas da seleção munidos de documento oficial de 

identidade que tenha fotografia, e de caneta esferográfica. Recomenda-se que os candidatos 

compareçam às etapas da seleção com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para 

o início das provas. 

 

Leia-se: 
 
9.5 – No momento da Prova Oral, os candidatos deverão exibir diante da câmera, documento oficial de 

identidade com fotografia. Recomenda-se que os candidatos comprovem, com antecedência, o bom 
funcionamento do equipamento eletrônico pelo qual se fará a ligação via internet, bem como a 
qualidade do sinal. 

 
 

 

ANEXO 1 – Suprimido 

ANEXO 2 – Suprimido 

 

 

 

Brasília, 15 de junho de 2020. 

 

 

Prof. Dra. Cláudia Costa Brochado 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História 

Instituto de Ciências Humanas 

Universidade de Brasília
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