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INTRODUÇÃO

Bem vindo ao PPGH.
PPGH
O principal objetivo do Manual do Aluno é o de informar
sobre as principais etapas da vida acadêmica no PPGHUFBA, assim como sobre procedimentos nelas envolvidos,
desde o ingresso até a obtenção do título, com vistas a
aumentar a eficiência, agilidade e transparência nos
encaminhamentos necessários para a realização do curso.
Neste sentido, no manual estão
informações sobre os seguintes itens:

disponibilizadas

- Linhas de Pesquisa
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- Matrícula
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- Orientação

p.7

- Disciplinas
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- Qualificação
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- Bolsas
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LINHAS DE PESQUISA

Sociedade, Relações de Poder e Região
É composta por professores e alunos que têm como núcleo
de interesse dos seus estudos as relações de poder, as
hierarquias econômicas e sociais e as formações dos
espaços regionais no interior da sociedade brasileira em
geral e baiana em particular, e cujas iniciativas de pesquisa
direcionam-se para as seguintes temáticas: os processos de
formação e de transformação do Estado e da nação no
Brasil; as ideias políticas e sua historicidade; as instituições
(partidos, sindicatos, igreja, imprensa etc) e as suas relações
com a sociedade; as hierarquias e relações sociais e
econômicas; as relações de poder entre centro e
localidades; as relações de gênero e as microrrelações de
poder presentes na sociedade.
Professores participantes
Ana Paula Medicci | Antônio Fernando Guerreiro de Freitas
| Carlos Zacarias de Sena Junior | Dilton Oliveira de Araújo |
Lauda de Oliveira Lina | Maria Brandão de Aras | Lucileide
Costa Cardoso | Marcelo Pereira Lima | Maria José Rapassi
Mascarenhas | Muniz Gonçalves Ferreira.
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Cultura e Sociedade
Congrega pesquisadores cujas investigações estão
associadas à história cultural / história social da cultura,
tendo como eixo teórico-metodológico teorias da
representação, assim como conceitos e abordagens da
teoria antropológica e da história social contemporâneas.
Os projetos dedicam-se à reflexão sobre um conjunto
variado de temas, entre os quais destacam-se religião,
religiosidade, interação cultural, práticas da escrita,
memória, cultura material, cinema, relações de gênero,
sexualidade e mundos do trabalho.
Professores participantes
Antônio Luigi Negro | Bruno Feitler | Edilece Souza Couto |
Evergton Sales Souza | Iraneidson Santos Costa | Lígia
Bellini | Marina Regis Cavicchioli | Marcelo Pereira Lima |
Milton Araújo Moura | Suely Moraes Cerávolo |
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Escravidão e Invenção da Liberdade
Reúne professores e alunos que desenvolvem pesquisa na
área de história dos negros e dos povos indígenas no Brasil,
sob a escravidão e outras formas de subalternidade, do
período colonial ao republicano.
Os interesses são variados, cobrindo questões referentes,
por um lado, aos mecanismos de dominação, políticas de
controle, comércio e exploração da força de trabalho e, por
outro lado, à constituição de negros e índios enquanto
sujeitos históricos, suas redes de sociabilidade, dinâmica
cultural, visão de mundo, estratégias de sobrevivência,
negociação e resistência na cidade, no campo e nas matas.
Professores participantes
Cláudio Alves Furtado | Flávio dos Santos Gomes | Gabriela
dos Reis Sampaio | João José Reis | Luis Nicolau Parés |
Maria Cecília Velasco e Cruz | Maria de Fátima Novaes Pires
| Maria Hilda Baqueiro Paraíso | Renato da Silveira |
Valdemir Donizette Zamparoni | Wlamyra Ribeiro de
Albuquerque |
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ORIENTAÇÃO

Todo aluno que ingressa no PPGH-UFBA tem assegurado
um Professor Orientador,
Orientador cujo nome é homologado pelo
Colegiado. O Doutorando terá o seu Orientador definido
ainda durante o Processo de Seleção. Para os Mestrandos,
Mestrandos
esse prazo se estende até o final do primeiro semestre do
curso.
O Orientador será um professor do corpo permanente do
PPGH ou, excepcionalmente, um colaborador.
Ao Orientador cabe acompanhar todas as fases de execução
da Dissertação ou Tese, desde sua redação até a Defesa.
Também é sua responsabilidade supervisionar o Estágio
Docente de seu orientando, mesmo que este não seja
realizado em uma disciplina que ministre na graduação.
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MATRÍCULA

Os procedimentos para matrícula são disponibilizados a
cada semestre na página do PPGH, em www.ppgh.ufba.br.
Os prazos para matrícula e demais processos, como
trancamento, remanejamento e inscrição para aluno
especial, são estabelecidos pelos Conselhos Acadêmicos da
UFBA e informados no site institucional www.ufba.br.
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REGIME DIDÁTICO

Todo estudante do PPGH deve cumprir com um regime
didático obrigatório, composto por Disciplinas,
Disciplinas Atividades
Obrigatórias e escrita da Dissertação (Mestrado) ou Tese
(Doutorado). O prazo de conclusão do Mestrado é de 04
(quatro) semestres,
semestres enquanto o de Doutorado deve ser
finalizado em 08 (oito) semestres.
semestres
As Disciplinas ofertadas pelo próprio PPGH são divididas em
Obrigatórias e Optativas.
Optativas Disciplinas oferecidas por outros
programas de pós-graduação, da UFBA ou de outras
instituições reconhecidas do país ou do exterior, também
são consideradas como Optativas.
Optativas
As Atividades Obrigatórias incluem Seminário de Pesquisa
Orientada (duração de dois semestres, para Mestrado),
Seminário de Tese (duração de quatro semestres, para
Doutorado), Exame de Qualificação (ver item 06) e Estágio
Docente (cursado a partir do 2º semestre de curso e
dispensável em alguns casos).*

*

Podem pedir dispensa do Estágio Docente aqueles que exercem atividades docentes no ensino
superior há pelo menos 06 (seis) meses, no caso dos Mestrandos, e 12 (doze) meses, para
Doutorandos. Esta dispensa também é extensível àqueles pós-graduados em cursos com Tirocínio
Docente com carga superior a 4h/semana durante 06 (seis) meses, para os Mestrandos, e 12 (doze)
meses, para os Doutorandos.
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QUALIFICAÇÃO

O Exame de Qualificação deve ser realizado entre os 18º e
24º meses do curso, no caso do Mestrado,
Mestrado e entre os 24º e
30º, no Doutorado.
Doutorado
Para o exame do Mestrado,
Mestrado a banca deverá contar com 02
(dois) professores do PPGH. No Doutorado,
Doutorado a Qualificação
contará com 02 (dois) professores do PPGH e 01 (um)
examinador externo.
MESTRADO:
Para o Exame de Qualificação, o aluno deve apresentar pelo
menos 01 (um) capítulo da Dissertação,
Dissertação bem como o Plano
de Redação da Dissertação,
Dissertação em que descreve o
planejamento de redação do restante do trabalho.
DOUTORADO:
Para o Exame de Qualificação, o aluno deve apresentar pelo
menos 01 (um) capítulo da Tese,
Tese o Memorial explicitando a
trajetória acadêmica e de pesquisa, bem como o Plano de
Redação da Tese,
Tese em que descreve o planejamento de
redação do restante do trabalho.
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Em caso de reprovação, o aluno de Mestrado terá até 60
(sessenta) dias para reapresentar o trabalho. Já para o aluno
de Doutorado, esse prazo é de 120 (cento e vinte) dias.
dias Nos
dois casos, a reapresentação deve ser feita à mesma banca
examinadora.
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BOLSAS

As bolsas regulares para Mestrado e Doutorado são
estabelecidas pelas agências de fomento Capes,
Capes CNPq
CNPq e
Fapesb.
Fapesb O número de bolsas disponibilizadas para o PPGH é
definida a cada ano pelas agências.
Os critérios para a distribuição de bolsas são estabelecidos a
cada ano pelo Colegiado e aplicados pela Comissão de Bolsas,
Bolsas
formada por professores do quadro permanente do PPGH.
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