FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL
(CPDOC)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS (PPHPBC)
EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO
CURSO DE DOUTORADO EM HISTÓRIA POLÍTICA E BENS CULTURAIS

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 Doutorado, de acordo com as seguintes
disposições:
I - VAGAS:
O número máximo de vagas é 10 (dez) 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;
2) Ser portador de título de mestre concedido por curso recomendado e reconhecido pela CAPES e
avaliado por esta com nota igual ou superior a 3 (três);
3) Preencher a ficha de inscrição e anexar uma foto 3X4;
4) Apresentar fotocópia autenticada do diploma de graduação ou declaração original de conclusão
do referido curso;
5) Apresentar fotocópia autenticada do diploma de mestre ou declaração original de conclusão do
referido curso;
6) Apresentar original ou fotocópia autenticada do histórico escolar do curso de mestrado;
7) Apresentar fotocópia da carteira de identidade e do CPF;
8) Apresentar currículo Lattes atualizado e devidamente comprovado;
9) Apresentar em 5 (cinco) vias um projeto de tese de doutorado adequado às áreas de
concentração e às linhas de pesquisa do PPHPBC, elaborado no formato indicado abaixo neste
Edital, digitado em espaço 1,5, letra Times New Roman corpo 12, em papel tamanho A4, margens
de 2,5 cm, não devendo ultrapassar 20 (vinte) páginas de texto;
10) Apresentar em 5 (cinco) vias um memorial sobre a trajetória acadêmica do candidato, sua
produção intelectual e as razões pelas quais optou pelo Curso de Doutorado do PPHPBC;
11) Entregar recibo original de pagamento da taxa de inscrição. A taxa de inscrição, no valor de R$
120,00 (cento e vinte reais), será paga no Banco do Brasil, mediante depósito em favor da
Fundação Getulio Vargas, na conta corrente 11747-1, agência 0287-9.
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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 (www.fgv.br/cpdoc),
após seu encerramento e guardado o tempo necessário para o recebimento pelo Correio.
III - EXAME DE SELEÇÃO:
1) Exame do projeto de tese;
3) Exame do currículo, do histórico escolar e do memorial;
4) Entrevista;
5) Prova escrita de compreensão de duas línguas estrangeiras. A primeira sendo obrigatoriamente
inglês ou francês (escolha do candidato); e a segunda, também a ser escolhida pelo candidato entre
as seguintes: francês, inglês, italiano e alemão. A prova será realizada nas dependências da
Fundação Getulio Vargas e os candidatos deverão estar presentes 30 minutos antes do início,
apresentando documento original de identificação. O local exato da prova será indicado, na data da
mesma, na portaria da Fundação Getulio Vargas. A prova poderá ser feita com consulta de
dicionários trazidos pelo próprio candidato. A duração da prova será de 4 (quatro) horas.
OBSERVAÇÕES:
1) Todos os itens do Exame de Seleção são eliminatórios;
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 à prova e
à entrevista nas datas, horários e locais determinados;
4) O candidato (a) não poderá comparecer trajando bermuda.
5) O candidato deverá escolher a segunda língua estrangeira para a prova de compreensão quando
preencher a ficha de inscrição;
6) Os pedidos de vistas e revisão 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: 15 de julho a 15 de outubro de 2010;
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2) Liberação da lista de aprovados no exame do projeto de tese, com indicação da data e do horário
de realização das entrevistas: 16 de novembro de 2010;
3) Entrevistas: 29-30 de novembro e 1º de dezembro de 2010;
4) Divulgação da lista de aprovados nas entrevistas: 03 de dezembro de 2010;
5) Prova escrita de línguas estrangeiras: 06 de dezembro de 2010, de 09:00 às 13:00 h;
6) Divulgação da lista final de aprovados: 10 de dezembro de 2010.
OBSERVAÇÕES:
As divulgações de listas de aprovados serão feitas no portal do CPDOC na internet
(www.fgv.br/cpdoc).
V – FORMATO DO PROJETO DE TESE A SER APRESENTADO:
1) Capa – Título do projeto, nome do autor e ano;
2) Introdução – Discussão sobre o tema mais geral da pesquisa e sobre o seu estado da arte,
fazendo um balanço e uma análise crítica das obras a ele relacionadas, desembocando na definição
e na justificativa claras do objeto específico a ser trabalhado, com seus recortes temporal e
espacial;
3) Objetivos – Definição dos objetivos gerais e específicos da pesquisa, fundamentados em
hipóteses;
4) Quadro teórico – Exposição e discussão dos principais conceitos e formulações teóricas que
fundam a construção do objeto de pesquisa e que orientarão o seu desenvolvimento;
5) Metodologia e fontes – Descrição dos principais passos e procedimentos técnicos da pesquisa,
justificando sua escolha e pertinência aos objetivos a serem alcançados, bem como da tipologia de
fontes que a eles serão submetidas para a produção dos dados que serão analisados;
6) Bibliografia – Listagem da bibliografia citada, elaborada segundo as normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
VI – INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para as inscrições ou informações adicionais procurar o endereço abaixo, no horário das 09:00 às
17:00 h.
Fundação Getulio Vargas
Secretaria da EBAPE
Praia de Botafogo, 190, sala 425.1 – Botafogo
22250-900 Rio de Janeiro – RJ
Tel. (55) (21) 3799-5757
Fax. (55) (21) 2551-4349
pphpbc@fgv.br
www.fgv.br/cpdoc
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos omissos serão resolvidos pela banca de seleção.
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