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I. DAS DISCIPLINAS E VAGAS 

1.1. Disciplina: Tópicos Especiais em História Social I (60h) 

Ementa:essa disciplina tem como escopo as experiências de trabalhadoras e 

trabalhadores vividas na Amazônia, em diferentes contextos econômicos, 

políticos, sociais e culturais. Abordará temas como: relações de classe, vivências 

familiares e afetivas, lazer e sociabilidades comunitárias e identidades de classe, 

gênero ou “raça”. Na abordagem desses temas procurará superar tradicionais 

dicotomias do discurso historiográfico, do tipo: “trabalho livre e escravo”, “rural 

e urbano”, “nacional e global”. No tocante ao espaço amazônico, valorizam-se as 

múltiplas interseções historicamente constituídas entre trabalho, natureza, 

cultura, Estado e sociedade. 

Docentes: Dr. Adalberto Paz e Dr. Sidney Lobato 

Vagas ofertadas: 10 (dez)  

Dia: Sexta-feira/ Horário: de 8h às 12h 

 

1.2. Disciplina: Tópicos Especiais em História Social II (60h) 

Ementa: Abordagens históricas de processos sociais, culturais e políticos no 
Brasil e seus desdobramentos na Amazônia. Movimentos sociais, movimentos 
étnicos e identidades coletivas contemporâneas. Conflitos, territórios e 
territorialidades. Sujeitos, instituições e relações de poder. Cultura como 
política, simbologias e linguagens. Narrativas, disputas e espaços de memórias. 
Conflito como categoria de análise. A mobilização da noção de “Constituição” 
antes dos “especialistas”. Os “Constitucionalistas” como posição social apta a 
legitimar um agente ou um conjunto de agentes a dizer o “sentido correto” das 
normas constitucionais. A compreensão do papel exercido por essa espécie de 
saber erudito no jogo político em diferentes épocas no Brasil. 
Docentes: Dr. Raimundo Erundino Santos Diniz e Dr. Gabriel Lima 

Marques 

Vagas ofertadas: 10 (dez)  

Dia: Terça-feira/ Horário: das 19h às 23h 

 

II. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR VAGA 

- Formulário de Solicitação de Matrícula Aluno(a) Especial (disponível 

em: https://www2.unifap.br/ppgh/formularios); 

- Cópia do diploma de graduação; 

- Cópia do histórico da graduação; 



- Cópia do documento de identidade com foto; 

- Cópia de comprovante de endereço; 

- Carta de Intenção (texto de 3 a 5 mil caracteres com espaço, sobre a relação 

da disciplina com o percurso formativo e com o projeto de pesquisa do 

discente). 

 

III. PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

De 09 a 15/01/2023 (enviar a documentação para: ppghhistoria@gmail.com). 

 

IV. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Dia 19/01/2023 (no site do PPGH: https://www2.unifap.br/ppgh/) 

 

V. INÍCIO DAS AULAS 

Na semana de 06-10/02/2023 (nos dias e horários de cada disciplina). 
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