
DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
 O processo de seleção será regido por edital específico com as seguintes 
etapas: 
 
 
1. Homologação das inscrições (caráter eliminatório) 
Nesta etapa se avaliará se o candidato atende aos critérios de inscrição 
estipulados por este edital.  
 
A entrega de documentação incompleta, ilegível ou fora dos prazos 
estabelecidos, implicará na imediata exclusão do candidato do processo 
seletivo. 
 
 
2. Análise do Projeto de Pesquisa (caráter eliminatório/ classificatório) 

Nesta etapa se observará inicialmente se os Projetos de Pesquisa está 
adequando ao modelo adotado pelo PPGH/UESC e considerando os seguintes 
aspectos: 
 

a. Clareza do objeto de estudo e dos objetivos propostos. 
b. Objetividade 
c. Consistência argumentativa. 
d. Conhecimento da bibliografia publicada sobre o tema. 
e. Conhecimento e domínios das fontes a serem utilizadas. 
f. Consistência e coerência metodologia da proposta da pesquisa. 
g. Redação de acordo com as normas da ABNT e as normas gramaticais. 

 
 

3. Prova de Escrita (caráter eliminatório/ classificatório) 
 

A prova escrita consistirá de questões dissertativas, versando sobre temas 
historiográficos clássicos e da atualidade, elaborada a partir da bibliografia 
recomendada. Ela deverá ser respondida obrigatoriamente em língua 
portuguesa, a mão e com caneta esferográfica azul ou preta.  
 
Não será permitido consultas a quaisquer materiais, sejam livros, artigos, 
textos, áudios, computadores e qualquer recurso digital. A duração da prova 
será de 3 horas e deverá ser realizada considerando a seguinte bibliografia:  
 
ARMITAGE, David. “Três conceitos de História Atlântica”. História Unisinos, São 

Leopoldo-RS, v. 18, n.2, p.206-217, mai/ago, 2014, p.20. 
APPIAH, K. A. Na Casa de meu pai. A África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro, 

Contraponto, 1997. 
BRAUDEL, F. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Felipe II. Vol. 2. 

São Paulo: EDUSP, 2016. (Segunda Parte; Capítulo III & ANEXO Geo-História e 
Determinismo). 

GILROY, P. O Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 2001. 

HALL, S. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: UFMG. 
2013. 



LINEBAUGH, P. e REDIKER, M. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, 
plebeus e a história do Atlântico revolucionário. Tradução Berilo Vargas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

RODRIGUES, J. De Costa a Costa. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
SANTOS, F. G. Economia e Cultura do Candomblé na Bahia: o comércio de objetos 

litúrgicos afro-brasileiros (1850/1937). Ilhéus: Editus, 2013. 
TEIXEIRA DA SILVA, F. C.; Schurster, Karl (Org.); Alves de Almeida, Francisco 

Eduardo (Org.). Atlântico, a história de um oceano. 01. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2013. 

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  

THORNTON, J. K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico 1400-1800. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 
A análise da Prova Escrita considerará os seguintes aspectos: 
 

a. Consistência teórico-metodológica; 
b. Clareza do objeto de estudo e dos objetivos propostos. 
c. Objetividade 
d. Consistência argumentativa 
e. Domínio do conteúdo 
f. Poder de síntese 
g. Organização das ideias (coerência e coesão) 
h. Apresentação. 

 
4. Entrevistas e Prova de Títulos (caráter eliminatório):  
 
A entrevista consistirá de uma arguição sobre o projeto de pesquisa e a vida 
acadêmica do candidato com base na análise currículo comprovado e do 
histórico escolar. Nesta etapa serão avaliados os seguintes quesitos: 
 

a. Coerência entre a proposta apresentada por escrito e a defesa oral. 
b. Clareza na exposição dos objetivos do Projeto de Pesquisa. 
c. Domínio do tema proposto. 
d. Conhecimento e domínio sobre a documentação necessária ao 

desenvolvimento do projeto. 
e. Capacidade de argumentação. 
f. Domínio da bibliografia publicada sobre o tema. 
g. Disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso 
h. Validade da documentação comprobatória e avaliada a trajetória 

acadêmica e profissional do (a) candidato (a). 
 


