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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
 
Estarão abertas no período de 21 a 25 de março de 2011 as inscrições para o preenchimento de 
vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica 
para o 2º semestre de 2011. 
 
1. DA INSCRIÇÃO 
 
É condição básica para matrícula no Curso de Pós-Graduação da FFLCH a conclusão do curso 
de graduação reconhecido pelo MEC. O processo seletivo constará obrigatoriamente de prova de 
proficiência em idioma estrangeiro, prova dissertativa de avaliação de conhecimentos, análise de 
projeto de pesquisa e entrevista. Cada Programa, por meio de edital devidamente homologado 
pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), detalhará a sistemática do seu processo seletivo. O 
aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir seus estudos com vistas ao Doutorado, 
deverá submeter-se a novo processo seletivo, obedecidas as exigências regimentais.  
 
Os candidatos estrangeiros residentes no exterior poderão obter informações sobre os 
procedimentos e documentos necessários para a inscrição e seleção no site 
http://www.fflch.usp.br/dh/pos  
 
As inscrições serão aceitas na modalidade “eletrônica”, através de preenchimento do formulário 
disponível no site http://www.fflch.usp.br/dh/pos e pagamento da taxa de inscrição via boleto 
bancário. Essa documentação poderá ser entregue pessoalmente no endereço abaixo, ou enviado 
via correio, com a data máxima de postagem dos correios do dia 25 de março de 2011.  

Setor de Pós-Graduação do Departamento de História da USP. Av. Prof. Lineu Prestes, 338 – 
Prédio de História e Geografia – 2º andar – CEP: 05508-000 – “Assunto: Inscrição no curso de 
Pós-Graduação no Programa de História Econômica”. 
Procedimento para a inscrição:  

 
 Preenchimento do Formulário de Inscrição Eletrônico (disponível no site 

http://www.fflch.usp.br/dh/pos); 
 Pré-projeto de Pesquisa: em formato digital (PDF), com o máximo de 15 páginas (exceto a 

bibliografia). O pré-projeto deverá ser anexado à ficha de inscrição, em local próprio no site 
e deverá informar, na capa, o título do projeto, o nome do candidato e o nome do orientador 
pretendido (ver modelo no site); 

 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição de R$ 50,00. O boleto deverá ser impresso e 
pago em qualquer agência bancária ou on-line, no seu banco. Esse pagamento deverá ser 
feito, obrigatoriamente, dentro do período fixado no calendário. A taxa bancária cobrada pela 
geração do boleto é de R$ 2,75 (totalizando R$ 52,75). O recibo, em formato PDF, deverá ser 
anexado à inscrição em local próprio no site. 

 
2. DA SELEÇÃO 
 
O processo seletivo para ingresso no Mestrado, Doutorado (com título de Mestre) ou Doutorado 
Direto consiste em: 
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Etapa 1 - Prova eliminatória de proficiência em uma língua estrangeira, conforme tabela abaixo. 
 

MESTRADO DOUTORADO (com título 
de Mestre) 

DOUTORADO DIRETO 

Inglês ou Francês UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(diferente da língua realizada no 
Mestrado): Inglês, Francês, 
Espanhol, Italiano ou Alemão 

DUAS LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS, sendo uma 
delas Inglês ou Francês, e a 
segunda, desde que diferente da 
primeira, em Inglês, Francês, 
Espanhol, Italiano ou Alemão 

 
Etapa 2 - Exame eliminatório, de conteúdo metodológico, composto de: 
 
a) Prova escrita eliminatória, dissertativa, para avaliar o conhecimento do candidato no que 

se refere à teoria e metodologia da História Econômica Geral e História Econômica do 
Brasil, conforme programa e bibliografia publicados em editais semestrais; 

 
b)  Análise eliminatória, pela banca, do pré-projeto de pesquisa, considerando: 

- Adequação às linhas de pesquisa do Programa; 
- Consistência temática e metodológica; 
- Conhecimento da bibliografia básica pertinente ao pré-projeto; 
- Indicação das fontes relacionadas ao pré-projeto; 
- Viabilidade do cronograma. 

 
c) Entrevista eliminatória com o orientador pretendido (somente para os aprovados na prova de 

proficiência em língua estrangeira, na prova escrita e na análise do pré-projeto) que emitirá 
parecer detalhado de seu julgamento. 

 
Para alunos estrangeiros, residentes no exterior, as provas serão realizadas, com os mesmos 
procedimentos, conteúdos e nas mesmas datas. 
 
Os candidatos aprovados na Etapa 1 do processo seletivo deverão enviar cópia impressa dos 
seguintes documentos: 
Cópia simples do diploma ou certificado de conclusão do Curso Superior. Na falta do 

diploma, cópia simples do Certificado de Colação de Grau; 
Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação;  
Currículo vitae no formato Lattes (CNPq) 
Cópia simples da Carteira de Identidade e CPF  
Cópia simples do RNE ou Passaporte (p/ estrangeiros) 
Cópia simples do Título de Eleitor; 
Cópia simples do certificado de reservista, quando for o caso; 
Termo de Compromisso de Graduação (verificar no site do Departamento) – para 

preenchimento dos interessados que ainda não colaram grau; 
Diploma de Mestre (cópia simples) (só para as inscrições em Doutorado dos candidatos 

que obtiveram seus títulos de Mestre fora da USP); 
Cópia simples do Histórico Escolar do Mestrado (para inscrições em Doutorado); 
Termo de Compromisso de Mestrado – (verificar no site do Departamento) para 

preenchimento dos interessados em inscrever-se no doutorado e que ainda não 
defenderam o Mestrado. 
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PARA EFEITOS DE VALIDAÇÃO, SERÃO ACEITAS AS POSTAGENS ATÉ 27 DE MAIO 
DE 2011. O ENVIO POSTERIOR DA DOCUMENTAÇÃO IMPLICARÁ NA 
DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO. NO ENVELOPE 
DEVERÃO CONSTAR OS SEGUINTES DADOS: SETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA USP. AV. PROF. LINEU PRESTES, 338 – PRÉDIO 
DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 2º ANDAR – CEP: 05508-000 – “ASSUNTO: INSCRIÇÃO 
NO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO DE HISTÓRIA ECONÔMICA”. 
 
3. PROVA ELIMINATÓRIA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
Será realizada no dia 11 de abril de 2011, (segunda-feira), às 13h00, no Anfiteatro do 
Departamento de História. A prova será aplicada para os candidatos a Mestrado, Doutorado com 
título de Mestre e Doutorado Direto, que deverão comparecer munidos de RG original ou 
documento equivalente, com foto. A prova terá duração de duas horas e consiste numa tradução 
para o português de um texto relacionado à área de História. Aos candidatos ao Doutorado 
Direto, terão mais 2 horas para a realização da segunda tradução. Será permitido o uso de 
dicionário. A aprovação na prova é válida por 2 (dois) anos. O candidato que já tiver realizado a 
prova de proficiência do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da FFLCH/USP, 
nos últimos dois anos, com aprovação, deverá informar o fato na ficha de inscrição, para que o 
aproveitamento da mesma seja considerado. Serão aceitos exames externos, dentro dos 
respectivos prazos de validade, com a seguinte pontuação mínima: Alemão: Großes Deutches 
Sprachdiplom, Kleines Deutsches Sprachdiplom, do Instituto Goethe; Pontuação mínima: 
Aprovado. Inglês: TOEFL; Pontuação mínima: 550 pontos (exame regular) ou 213 pontos 
(exame eletrônico). Espanhol: CELU, DELE (Instituto Cervantes); Pontuação mínima: nível 
intermediário. Italiano: CILS; Pontuação mínima: CILS 4. Francês: Nancy 3 ou DALF (Aliança 
Francesa), TCF (Cendotec); Pontuação mínima: 500 pontos. Além dos comprovantes de 
proficiência acima mencionados, serão considerados exames externos, dentro dos respectivos 
prazos de validade, em que o candidato tenha alcançado no mínimo o nível C1 do Quadro 
Europeu Comum de Referência para Línguas. O candidato poderá encaminhar cópia da 
aprovação no exame autenticada em cartório, pessoalmente ou através de correio. A cópia deverá 
chegar ao Setor de Pós-Graduação do Departamento de História até o dia 25 de março de 2011. 
Ficará a critério da Coordenação do Programa deferir ou não o aproveitamento do exame. Será 
divulgada no site http://www.fflch.usp.br/dh/pos o local onde ocorrerão as provas, uma relação 
das inscrições recebidas, bem como o deferimento ou não de solicitações de validação de exames 
externos de proficiência em língua(s) estrangeira(s), até o dia 08 de abril de 2011 (sexta-feira).  
O resultado da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira estará disponível a partir do dia 02 
de maio de 2011 (segunda-feira), apenas pelo site: http://www.fflch.usp.br/dh/pos. 
RECURSOS: Os (as) reprovados (as) poderão apresentar recurso no dia 03 de maio (terça-
feira), preenchendo formulário próprio, disponível no site supra citado. Não serão aceitos 
recursos por e-mail. Os pedidos de recurso poderão ser entregues impressos e preenchidos 
diretamente no Setor de Pós-Graduação do Departamento de História ou enviados pelo fax 
(0xx11) 3032-2314, no horário das 9h30 às 17h00, somente no dia 03 de maio (terça-feira). O 
resultado do recurso será divulgado até o dia 12 de maio de 2011 (quinta-feira), apenas pelo 
site:  http://www.fflch.usp.br/dh/pos.    
 
4. PROVA ESCRITA ELIMINATÓRIA DE CONTEÚDO METODOLÓGICO 
 
Será realizada no dia 12 de abril de 2011, (terça-feira), às 13h00, no Anfiteatro do 
Departamento de História. A prova será aplicada para os candidatos a Mestrado, Doutorado com 
título de Mestre e Doutorado Direto, que deverão comparecer munidos de RG original ou 
documento equivalente, com foto. A prova terá duração de três horas. Esta prova é dissertativa, e 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Departamento de História 
 

 - 4 - 

tem como objetivo avaliar o conhecimento do (a) candidato (a) no que se refere à teoria e 
metodologia da História. Somente terão suas Provas Metodológicas corrigidas, os candidatos 
aprovados na Prova Eliminatória de Língua Estrangeira, conforme o especificado na Etapa 1. A 
aprovação na prova é válida por 2 (dois) anos. Está dispensado da prova o (a) candidato (a) ao 
Doutorado que já a tenha realizado e sido aprovado, quando do ingresso no Programa de Pós-
Graduação em História Econômica da FFLCH-USP em nível de Mestrado. Para realizar a prova 
sugere-se ao (à) candidato(a) a leitura da bibliografia mínima: - SOBOUL, Albert. A História 
Social: problemas, fontes e métodos. Colóquios da Escola Normal Superior de Saint-Cloud) 
Trad. Port. Lisboa, Edições Cosmos, 1973. - BRAUDEL, Fernand. História das Ciências Sociais. 
Trad. Port. Lisboa, Presença, 1972. - CARDOSO, Ciro Flamarion S. e BRIGNOLI, Héctor 
Perez. Os métodos da História: introdução aos problemas, métodos e técnicas da história 
demográfica, econômica e social. Rio de Janeiro: Graal, 1979. - FRAGOSO, João e 
FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993. - 
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil (1959) . Várias eds. - KULA, Witold. 
Problema y método en la historia económica. Trad. Esp. Barcelona: Ediciones Península, 1977. - 
LE GOFF, Jacques et NORA, Pierre (dir.). História. (V.1 – Novos Problemas, V.2 – Novas 
Abordagens, V.3 – Novos Objetos). Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.- MELLO, João 
Manuel Cardoso de. O Capitalismo tardio. São Paulo: Brasiliense, 1982. - NOVAIS, Fernando 
Antônio. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979. - 
PRADO JR.,Caio. Formação do Brasil Contemporâneo (1942). São Paulo: Brasiliense , várias 
eds. - SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil (1937) São Paulo: Nacional, várias 
eds. O resultado da prova estará disponível a partir do 16 de maio de 2011 (segunda-feira), 
apenas pelo site: http://www.fflch.usp.br/dh/pos. RECURSOS: Os (as) reprovados (as) poderão 
apresentar pedido de recurso no dia 17 de maio de 2011 (terça-feira), preenchendo formulário 
próprio, disponível no site http://www.fflch.usp.br/dh/pos. Os pedidos de recurso poderão ser 
entregues impressos e preenchidos diretamente no Setor de Pós-Graduação do Departamento de 
História, ou enviados pelo fax (0xx11) 3032-2314, no horário das 9h30 às 17h00, ou, ainda, pelo 
e-mail: spghisto@usp.br (cópia digital do documento assinado), somente no dia 17 de maio de 
2011 (terça-feira). O resultado do pedido de recurso será divulgado até o 20 de maio de 2011 
(sexta-feira), apenas pelo site http://www.fflch.usp.br/dh/pos.  

5. ENTREVISTA ELIMINATÓRIA COM O(A) ORIENTADOR(A) ESCOLHIDO(A)  

A entrevista será realizada somente com os aprovados na prova eliminatória de proficiência em 
língua estrangeira, na prova escrita eliminatória de conteúdo metodológico e na análise 
eliminatória do pré-projeto. 

 
O Orientador pretendido decidirá pela aprovação ou reprovação do candidato, não cabendo 
recurso. 
 
As entrevistas estão previstas a partir do dia 06 de junho de 2011.  
 
As datas de entrevista com os orientadores pretendidos constarão  do site: 
http://www.fflch.usp.br/dh/pos. Em casos excepcionais, poderá ocorrer alteração de data a 
pedido do professor orientador, devendo o candidato estar atento as informações no site. 

6. RESULTADO FINAL 

O resultado final, com a relação dos (as) candidatos (as) aprovados (as) para ingresso no 2º 
semestre de 2011 (com os respectivos número USP), será divulgado a partir do dia 20 de junho 
de 2011, apenas pelo site http://www.fflch.usp.br/dh/pos. 
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7. DAS VAGAS 

 

Professor Vagas 

Alexandre Saes 4 

Benedicto Heloiz Nascimento  2 

Esmeralda Blanco B. de Moura 2 

Jose Eduardo Marques Mauro 3 

Marisa Midore Deaecto 2 

Nelson Hideiki Nozoe 1 

Raquel Glezer 1 

Renato Perim Colistete 2 

Rodrigo M. Ricupero 2 

Wilson Nascimento Barbosa 1 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Para as provas realizadas nesse processo seletivo não serão emitidos atestados, declarações ou 
quaisquer tipos de comprovantes, sendo essas informações de uso exclusivo da seleção. 


