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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E B ENS 
CULTURAIS (PPHPBC)  

 
 
 

EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO D E 

MESTRADO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS EM 2015 

 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (PPHPBC) do Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação 
Getulio Vargas torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas 
as inscrições para o exame de seleção para ingresso no seu Curso de Mestrado Acadêmico, de 
acordo com as seguintes disposições: 

 
 
I - VAGAS:  

 
O número máximo de vagas é 12 (doze) e o seu preenchimento obedecerá ao critério de 
classificação, não havendo nenhum comprometimento, por parte do PPHPBC, com o 
preenchimento total das vagas. 

 
 
II - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

 
1)  Ser  graduado  em curso  superior  pleno  credenciado  e  reconhecido  pelo  Ministério  da 
Educação; 
1.1.) Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão de curso 
superior pleno credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação, desde que concluam o 
curso até o ato da matrícula;  
2) Preencher a ficha de inscrição e anexar uma foto 3x4; 

 
3) Apresentar fotocópia autenticada do diploma de graduação ou declaração original de 
conclusão do referido curso ou declaração de possível conclusão de curso de graduação até o 
ato da matrícula;  

 
4) Apresentar original ou fotocópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação; 

 
5) Apresentar fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 

 
6) Apresentar currículo Lattes atualizado; 

 
7) Apresentar em 5 (cinco) vias uma proposta de pesquisa que se pretende desenvolver no 
Curso de Mestrado, tendo em vista a elaboração futura de uma dissertação, adequada às áreas 
de concentração e às linhas de pesquisa do PPHPBC. O candidato deve indicar, na capa da 
proposta, a linha de pesquisa à qual a mesma se adequaria, podendo indicar até duas linhas, em 
ordem de prioridade. A proposta deverá ser digitada em espaço 1,5, letra Times New 
Roman, corpo 12, em papel tamanho A4, margens de 2,5cm, não devendo ultrapassar 8 (oito) 
páginas de texto, incluindo bibliografia. O texto deverá ser claro, contendo todos os elementos 
necessários à compreensão dos objetivos e dos interesses do proponente, deixando evidentes o 
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tema da pesquisa, sua relevância, e a forma como pretende realizá-la. 
 
8) Entregar recibo original de pagamento da taxa de inscrição. A taxa de inscrição, no valor de 
R$ 120,00 (cento e vinte reais), deverá ser paga através de boleto bancário. Para isso o 
candidato deverá se cadastrar no sistema e informar seus dados pessoais no site para geração 
do boleto bancário. 

 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
1) A não observância de qualquer um dos requisitos acima implicará a não homologação da 
inscrição; 

 
2)  A  documentação  para  inscrição  poderá  ser  enviada  por  SEDEX  com  Aviso  de 
Recebimento (AR), valendo para fins de prazo a data do carimbo postal. Não serão aceitos 
documentos enviados eletronicamente; 

 
3)  Os  candidatos  não  selecionados  poderão  reaver  os  documentos  apresentados  para  a 
inscrição até 60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final. Findo este prazo, os 
documentos serão descartados; 

 
4) Ao inscrever-se na Seleção, o candidato estará reconhecendo sua aceitação das normas 
estabelecidas neste Edital; 

 
5) A lista das inscrições homologadas, com os nomes dos candidatos que atenderam os 
requisitos estabelecidos neste Edital, será divulgada no portal do CPDOC na internet 
(http://cpdoc.fgv.br),  após  seu  encerramento  e  guardado  o  tempo  necessário  para  o 
recebimento de inscrições pelo Correio. 

 
 
 
III - EXAME DE SELEÇÃO:  

 
1) Prova escrita de conteúdo baseada na bibliografia indicada ao final deste Edital e organizada 
em 4 (quatro) tópicos: I) Instituições e Política; II) Memória e Cultura; III) Cidade e Trabalho; 
IV) Relações Internacionais. A prova será realizada nas dependências do edifício sede da 
Fundação Getulio Vargas (Praia de Botafogo, 190), devendo os candidatos estar presentes 30 
minutos antes do início e apresentar documento original de identificação. O local exato da 
prova será indicado, na data da mesma, na portaria da FGV. A prova será sem consulta, com 
duração de 4 (quatro) horas. A prova será composta por 4 (quatro) questões, cada qual 
originada de um tópico da bibliografia. Os candidatos deverão responder a 2 (duas) questões.  

 
2) Exame da proposta de pesquisa; 

 
3) Exame do currículo e do histórico escolar; 

 
4) Entrevista; 

 
5) Prova escrita de compreensão da língua inglesa ou francesa (escolhida pelo candidato), a 
ser realizada nas dependências do edifício sede da Fundação Getulio Vargas. Os candidatos 
deverão estar presentes 30 minutos antes do início e apresentar documento original de 
identificação. O local exato da prova será indicado, na data da mesma, na portaria da FGV. A 
prova poderá ser feita com consulta de dicionário trazido pelo próprio candidato. A duração 
da prova será de 2 (duas) horas. 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
1) Os itens 1, 2, 4 e 5 do Exame de Seleção são eliminatórios; 
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2) A nota mínima para aprovação em cada um dos itens é 7,0 (sete); 
 
3) Serão considerados automaticamente eliminados os candidatos que não comparecerem às 
provas e à entrevista nas datas, horários e locais determinados; 

 
4) O candidato (a) não poderá comparecer trajando bermuda ou calçando sandálias do tipo 
havaianas.  

 
5) Os pedidos de vistas e revisão de provas deverão ser encaminhados por escrito à Secretaria 
do PPHPBC nos cinco dias úteis que se seguirem à divulgação oficial dos resultados. 

 
 
IV - CALENDÁRIO : 

 
1) Inscrições: 04 de agosto a 31 de outubro de 2014; 

 
2) Prova escrita de conteúdo: 07 de novembro de 2014, de 09:00 às 13:00 h; 

 
3) Divulgação da lista de aprovados na prova escrita de conteúdo e no exame da proposta de 
pesquisa, com indicação da data e do horário de realização das respectivas entrevistas: 25 de 
novembro de 2014; 

 
4) Entrevistas: 27 e 28 de novembro e 1º e 2 de dezembro de 2014; 

 
5) Divulgação da lista de aprovados nas entrevistas: 03 de dezembro de 2014; 

 
6) Prova escrita de língua inglesa ou francesa: 04 de dezembro de 2014, de 9:00 às 11:00 horas. 

 
7) Divulgação da lista final de aprovados: 12 de dezembro de 2014. 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
As divulgações de listas de aprovados  serão  feitas  no  portal  do  CPDOC  na  internet 
(http://cpdoc.fgv.br/). 

 
 
 
VI – INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 
Para inscrições ou informações adicionais procurar o endereço abaixo, no horário das 09:00 às 
17:00 h. 
 

 
Fundação Getulio Vargas 

 
Secretaria de Registros da FGV 

 
Praia de Botafogo, 190, sala 314 – Botafogo 

 
22250-900 Rio de Janeiro – RJ 

Tel. (55) (21) 37995757 
 

pphpbc@fgv.br 
http://cpdoc.fgv.br 

 
 
 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
Os casos omissos serão resolvidos pela banca de seleção. 
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BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA DE CONTEÚDO: 
 
 
 
Tópico I – Instituições e política 
 
RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2003.  
 
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo, Alameda Casa Editorial, 
2010 
 
 
Tópico II  –  Memória e Cultura  
  
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1978. 
 
LE GOFF, Jacques. “Memória”. In: ____________. História e memória. Campinas, Editora da 
UNICAMP, 1990, p. 423-77.  
 
POLLAK, Michael. “Memória e identidade social”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 5, n. 
10, p.200-212, 1992. (Disponível para download no portal do CPDOC na internet 
http://cpdoc.fgv.br). 
 
 
Tópico III – Cidade e Trabalho  
 
GOMES, Angela de Castro. Invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2005. 
 
THOMPSON, E.P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987 
(volume 1).  
 
WHITE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.  
 
 
Tópico IV – Relações Internacionais  
 
SARAIVA, J. F. Sombra (org.). História das Relações Internacionais Contemporâneas da 
sociedade internacional do século XIX à era da globalização. 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2010. 
 
CLARK, Christopher. Os sonâmbulos. Como eclodiu a Primeira Guerra Mundial. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2014. 
 
 
 
 
 


