
PPGHA - EDITALDOUTORADO 2019 
 

 
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA ARTE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –UERJ, torna público o presente Edital, com 
normas, rotinas e procedimentos para ingresso no Curso de Doutorado emHistória 
da Arte para turma no início do 2° semestre do ano de 2019, para portadores de 
diplomas de ensino superior e mestrado. 
 

1 - VAGAS E CANDIDATOS: 

As vagas se encontram distribuídas, de acordo com a disponibilidade de 

orientação dos professoresdo Programa indicados abaixo. 

Professores Orientadores/Linhas de 
Pesquisa* 

Vagas 

Luiz Felipe Ferreira 1 
Marcelo Gustavo Lima de Campos 1 
Marcos Alexandre dos Santos Albuquerque 1 
Maria Cristina Louro Berbara 1 
Maurício Barros de Castro 1 
Maya Suemi Lemos 1 
Rafael Cardoso Denis 1 
Tamara Carneiro Quírico 1 
Vera Beatriz Cordeiro Siqueira 1 

*Os projetos de pesquisa dos orientadores encontram-se no ANEXO 1 deste Edital. 

 
 

2- DA REALIZAÇÃO 
 

2.1 Em cumprimento às Leis Estaduais n 6.914/2014 e 6959/2015, que 
dispõem sobre o sistema de cotas para ingresso nos cursos de pós-
graduação, mestrado, doutorado e especialização nas universidades 
públicas do Estado do Rio de Janeiro, fica reservado, para os candidatos 
comprovadamente carentes, um percentual de 30% (trinta por cento) das 
vagas oferecidas POR ORIENTAÇÃO OU LINHA DE PESQUISA distribuído 
pelos seguintes grupos de cotas: 
 
a) 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas; 
b) 12% (doze por cento) para graduados da rede pública e privada de 
ensino superior; 
c) 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da 
legislação em vigor, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares 
e inspetores de segurança e administração penitenciaria, mortos ou 
incapacitados em razão do serviço. 
d) Conforme artigo 5º da Lei suas disposições aplicam-se no que for 
cabível. 
 



 
2.2 Em conformidade com a Leis Estaduais n. 5346/2008 e n 6.914/2014, 
entende-se por: 
 
a) negro e indígena: aquele que se autodeclarar como negro ou 
indígena; 
b) estudante carente graduado da rede privada de ensino superior, 
aquele que, para sua formação, foi beneficiário de bolsa de estudo do Fundo 
de Financiamento Estudantil - FIES, do Programa Universidade para Todos - 
PROUNI ou qualquer outro tipo de incentivo do governo;  
c) estudante carente graduado da rede de ensino público superior 
entende-se como sendo aquele assim definido pela universidade pública 
estadual, que deverá levar em consideração o nível sócio econômico do 
candidato e disciplinar como se fará a prova dessa condição, valendo-se, 
para tanto, dos indicadores sócio econômicos utilizados por órgãos públicos 
oficiais;  
d) pessoa com deficiência: aquela que atender as determinações 
estabelecidas na Lei Federal n 7853/1989 e pelos Decretos Federais n 
3298/1999 e n 5296/2004; 
e) filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de 
inspetores de segurança e administração penitenciaria, mortos ou 
incapacitados em razão do serviço – aquele que apresentar a certidão de 
óbito juntamente com a decisão administrativa que reconheceu a morte em 
razão do serviço ou a decisão administrativa que reconheceu a incapacidade 
em razão do serviço, além da fotocopia autenticada do Diario Oficial com as 
referidas decisões administrativas. 
 
 
2.3 O candidato às cotas reservadas para estudantes negros e indígenas, em 
caso de declaração falsa, estará sujeito as sanções penais, previstas no 
Decreto-lei n 2848/1940, Código Penal (artigos 171 e 299), administrativas 
(nulidade da matricula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), além 
das sanções previstas nas normas internas da UERJ. 
 
 
2.4 O Programa de Pós-graduação em História da Arte por meio deste edital, 
oferece vagas por orientador, não havendo quantidade suficiente para 
cadaorientador (extraído o percentual de 30%) que atinja no mínimo 1 vaga, 
para os grupos de cotas conforme o item 2.1 do presente edital e assegurado 
por sua alínea (d). 

 
 

3- DA INSCRIÇÃO 
 
O candidato deverá, no período indicado no calendário (Anexo 2), adotar os 
seguintes procedimentos: 
a) realizar sua inscrição no período de 12/06/2019 a 28/06/2019 (de 
segunda a sexta-feira), exclusivamente através de mensagem eletrônica 



dirigida ao Programa (email: ppgha.selecao.doutorado.2019@gmail.com) 
contendo ficha de inscrição e documentação digitalizada; 
 
b) efetuar pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) em favor da UERJ 
através de boleto bancário. Para obter o boleto bancário, o candidato deverá 
acessar o sítio eletrônico do Cepuerj (http://www.cepuerj.uerj.br/) e, na 
opção Pós-Graduação do menu, procurar o curso ao qual se candidata e 
gerar o boleto; 
 
c) enviar cópia eletrônica escaneada do boleto bancário e da ficha de 
inscrição preenchida em formulário próprio (Anexo 2) e dos documentos 
listados no item 4 para o e-mail do programa; 
 
d)se estrangeiro, anexar cópia eletrônica escaneada do documento de 
graduação plena, do diploma de mestrado e histórico escolar, ambos, com 
vistos consulares brasileiros e traduzidos por tradutor público juramentado 
no Brasil e ainda, cópia eletrônica escaneada do passaporte valido com visto 
de entrada no Brasil.  
 
e)se brasileiro diplomado no exterior, anexar cópia eletrônica escaneadas 
dos diplomas de graduação plena e de mestrado emitido no exterior, cópias 
eletrônicas escaneadas do diploma e histórico escolar, ambos, com vistos 
consulares brasileiros e traduzidos por tradutor público juramentado no 
Brasil. 
 

4- DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
a) cópia eletrônica escaneada de foto colorida 3x4, de data recente; 
b) cópias eletrônicas escaneadas da carteira de identidade e do CPF; 
c) cópia eletrônica escaneada (frente e verso) dos Diplomas deGraduação e 

de Mestrado; 
c.1)candidatos cujo diploma de Mestrado ainda não tiver sido expedidopela 
Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição, poderão fazê-la, 
desde que anexem declaração escaneada da IES com as datas de conclusão 
do curso deMestrado do candidato; 
d) cópia eletrônica escaneada do Histórico Escolar completo da graduação e 
do mestrado com todos os registros feitos até a data da inscrição; 
e) Arquivo PDF do CurrículoLattes atualizado; 
f)Arquivo PDF do anteprojeto de tese; 
g) cópia eletrônica escaneada de pagamento da taxa de inscrição; 
h)  tomar ciência das normas do Edital, assinando as páginas do formulário 
de inscrição; 
i) preencher, de acordo com as instruções especificas disponíveis, o 
formulário de inscrição; 
j) candidatos estrangeiros deverão apresentar, adicionalmente, cópia 
eletrônica escaneada do diploma de graduação plena, do diploma de 
Mestrado e histórico escolar completo do mestrado com vistos consulares 
brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentadono Brasil e 
cópia do passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível; 



 
5- DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
5.1 A inscrição dos candidatos somente será recebida por e-mail e 
confirmada após verificação da entrega da documentação requerida em lista 
a ser divulgada na página do programa, conforme calendário do Anexo 2, 
através de uma listagem constando a menção: inscrição deferida ou 
inscrição indeferida.  
 
5.2 Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida serão 
eliminados do processo seletivo.  
 
 

6- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO, na seguinte ordem:  
 
6.1 Avaliação do Currículo Lattes e do anteprojeto de tesenos quais será 
observado o perfil acadêmico do candidato, a ser analisado pelo orientador 
pretendido (caráter eliminatório); 
 
6.2 Divulgação da avaliação do Currículo Lattes e do anteprojeto. O 
resultado da avaliação será divulgado na página do programa conforme 
calendário do Anexo 2, através de listagem constando a menção: aprovado 
ou nãoaprovado. 

 
 6.3Arguição oral do candidato (caráter eliminatório). 

 
Parágrafo primeiro: somente deverão comparecer à Arguição Oral 
candidatos aprovados nas avaliações do Currículo Lattes e do anteprojeto de 
tese. 
 
Parágrafo segundo: A Arguição Oral terá um agendamento prévio por 
candidato. As datas e os horários das arguições orais serão divulgados 
conforme o calendário do Anexo 2. 
 
Parágrafo terceiro: o resultado da Arguição Oral será divulgado com a 
menção aprovado ou não aprovado. 
 

 6.4Exame de suficiência em língua estrangeira de caráter classificatório 
com duração máxima de 2 (duas) horas, sendo permitido o uso de 
dicionário. O exame deverá corresponder a uma segunda língua 
indicada pelo candidato, diferente do exame realizado para o 
mestrado. 

 
Parágrafo único: somente os candidatos aprovados nas etapas anteriores 
estarão aptos a realizar o exame de suficiência em língua estrangeira. 
 
6.5 Todos candidatos estrangeiros deverão prestar o Exame de suficiência 
em língua portuguesa, exceto aqueles oriundos de países lusófonos que 
deverão prestar o Exame de suficiência em língua estrangeira. 



 
  

7-  CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO CANDIDATO 
 

7.1 Será considerado aprovado na análise da documentação o candidato 
que apresentar todos os documentos previstos na inscrição; 
7.2 Será considerado aprovado na análise do Curriculum Vitae e do 
anteprojeto de tese o candidato que obtiver nota mínima de 7,0 (sete 
vírgula zero); 
7.3 Será considerado aprovado na arguição oral o candidato que obtiver 
nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero) 
 
7.4No caso de empate da média final, a classificação dos candidatos será 
decidida com base nos seguintes critérios, nesta ordem: 

-maior idade do candidato (art.27 da Lei 10.741/2003); 
-maior nota obtida na arguição do anteprojeto de tese;  
-maior nota obtida no Exame de Suficiência em Língua Estrangeira; 
-maior nota obtida na análise do Curriculum Vitae e anteprojeto 

 
 

8-  DA MATRÍCULA 
 

8.1 Terão direito a matricula os candidatos aprovados e selecionados, 
respeitados os limites de vagas estabelecidas para o Curso, por orientador. 
 
8.2 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar osoriginais dos 
documentos para fins de conferência junto à Coordenação do Curso: 
 
a) diploma de Mestrado ou declaração da IES (conclusão do Mestrado); 
b) histórico escolar completo; 
c) CPF; 
d) carteira de identidade. 
 
8.3 A não apresentação do diploma de Mestrado durante o curso (ou até o 
prazo estabelecido pelo Curso) implicará o impedimento da entrega da tese.  
 
8.4 A matrícula será realizada em 02/08/2019, das 11h00 às 15h00,na 
Secretaria do Curso ou em local a ser previamente divulgado. 
 
8.5 Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados outros 
candidatos aprovados a critério do programa. A data para a reclassificação 
de candidatos encontra-se estabelecida no calendário deste Edital. 
 
8.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Seleção. 
 
8.7 Não haverá segunda chamada para as provas. 
 



8.8 Havendo desistência após o início das atividades didático-pedagógicas, 
não haverá chamada para candidatos aprovados e não selecionados, fora do 
calendário de reclassificação. 
 
8.9 O candidato aprovado, mas não selecionado para o preenchimento das 
vagas, não estará dispensado de novo processo seletivo para o programa de 
Pós-graduação em História da Arte. 
 
8.10O PPGHA não garante bolsas para os candidatos aprovados. Quando 
disponíveis serão oferecidas bolsas de estudo de agências de fomento 
(CNPq, CAPES, FAPERJ) e de instituições privadas aos alunos que atenderem 
às exigências dos órgãos de fomento e às normas do Programa de Pós-
Graduação em História da Arte. 
 
8.11’A concessão de bolsas obedecerá aos critérios estabelecidos pela 
Comissão de Bolsas do Colegiado do PPGHA. 
 

9- DOS RECURSOS  
 
9.1. Eventuais recursos deverão obedecer ao calendário constante no Anexo 
2 desde Edital e ser encaminhados exclusivamente para o endereço 
eletrônico a seguir, com toda a documentação comprobatória a que se 
prestar: recurso.doutorado.ppgha19@gmail.com 
 
9.2. A mensagem enviada deverá conter em seu título o nome do candidato e 
o curso para o qual pleiteia o ingresso. Ex.: (NOME) (MESTRADO). 

 
 
10- ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO 

 
ppgha.selecao.doutorado.2019@gmail.com 

 
11-ANEXOS 

 
ANEXO 1: PROJETOS DE PESQUISA DOS ORIENTADORES 
 
ANEXO 2: CALENDÁRIO 
 
ANEXO 3: FICHA DE INSCRIÇÃO 
 



ANEXO 1 
PROJETOS DE PESQUISA DOS ORIENTADORES 
 
LUIZ FELIPE FERREIRA 
Projeto de Pesquisa: ARTECARNAVAL 
Linha de Pesquisa: Arte e Alteridade 
Descrição: Estudar os carnavais em suas diversas expressões como lugar de disputas, tensões, negociações e 
diálogos travados nas relações ordinárias do cotidiano peloestabelecimento dos múltiplos significados de seus 
textos e práticas, abordando expressões materiais da cultura carnavalesca entendidas como arenas de disputas 
pelahegemonia e como processos articulados de múltiplas escalas de influência e destacando o papel dos 
elementos visuais – tais como indumentárias, adereços e conformaçõesespaciais entre outros exemplos – nos 
processos culturais ligados às manifestações carnavalescas ou carnavalizadas. 
 
*** 
 

MARCELO GUSTAVO LIMA DE CAMPOS 
Projeto de Pesquisa: Nas Fronteiras da Arte: reflexividades contemporâneas 
Linha de Pesquisa: Arte e Alteridade 
Descrição: Este projeto propõe estudos e a análises sobre reflexividades do objeto de arte. Buscam-se em 
distintas imagens e narrativas as condições que fundamentamobjetos e sujeitos numa suposta arte contextual. 
A antropologia nos alerta que a ação artística está circunscrita a ethos e visões de mundo: etnicidades, gêneros, 
pós-colonialismos. O narrador assume instâncias de produtor de gestos, mantendo-se, muitas vezes, à margem 
do texto. Expõem-se pertencimentos socioculturais. 
 
*** 
 

MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE 
Projeto de Pesquisa: O dispositivo da autenticidade: a presença indígena nos museus da cidade do Rio de 
Janeiro 
Linha de Pesquisa: Arte e Alteridade 
Descrição: Este projeto pretende investigar a presença indígena nos museus da cidade do Rio de Janeiro. Por 
“presença” aqui se entende o regime imagético que operanessas instituições, ou seja, as modalidades de gestão 
da imagem do indígena brasileiro. Os museus, os museus indígenas e “indigenizados” vem se apresentando 
como umimportante espaço de reflexão acadêmica. Neste projeto analiso as modalidades pelas quais a 
assinatura colonial se relaciona com a gestão metonímica do passado e docontemporâneo nessas instituições. 
Para isso, recorro à investigação de campo e etnográfica somada a problematizações teóricas sobre os efeitos 
do dispositivo daautenticidade na promoção intercultural de tradições indígenas. 
 
*** 
 

MARIA CRISTINA LOURO BERBARA 
Projeto de Pesquisa: A recepção da tradição clássica 
Linha de Pesquisa: Arte e Recepção 
Descrição: A ideia de que toda a arte ocidental, da Antiguidade até o momento presente, possa ser concebida 
em termos do diálogo que trava com a assim chamada tradiçãoclássica é um topos universal da história da arte. 
O conceito de modernidade, neste sentido, vem sucessivamente configurando-se, em grande medida, seja a 
partir daemulação, renovação ou rejeição deste legado visual, o qual se define não necessariamente como um 
estilo determinado, mas como um autorreferente processo de incessantereelaboração dos modelos formulados 
ao menos entre o período arcaico grego e o tardo-imperial romano. No âmbito deste projeto pretende-se 
pesquisar a recepção datradição clássica pela arte europeia e latino-americana em seu sentido lato, 
privilegiando-se, no entanto, o arco temporal compreendido entre os séculos XV e o momentopresente; não se 
restringirá, contudo, ao academicismo ou aos movimentos denominados classicistas ou neoclassicistas (como 
por exemplo o classicismo avant-gardeneoimpressionista, a fase clássica de Picasso ou a pintura metafísica), 
buscando-se antes avaliar a multiplicidade de reações ao clássico incluindo tanto correntes 
artísticastradicionalmente alheias a ele quanto a elaboração do discurso histórico-artístico que o forma e 
define. Subjacentes ao tema desta proposta estão o próprio escrutínio edefinição dos termos "clássico" ou 
"classicismo" e dos conceitos de "imitação" e "renovação", assim como a sua transmissão e transformação ao 
longo dos sucessivosmomentos históricos. 
Alguns dos temas tratados neste projeto incluem, entre outros, o Renascimento italiano e ibérico; o 
humanismo; o trânsito de linguagens artísticas entre a Europa e o “NovoMundo”, e edições críticas e traduções 
ao português de fontes fundamentais da historiografia artística. 

 



MAURICIO BARROS DE CASTRO 
Projeto de Pesquisa: No lugar do outro: arte, cultura e representação 
Linha de Pesquisa: Arte e Alteridade 
Descrição: As relações entre arte e cultura durante as primeiras décadas do século XX se consagraram em 
torno do diálogo estabelecido entre as vanguardas artísticas e osantropólogos, principalmente no que diz 
respeito ao estudo dos objetos etnográficos, pilhados em empreitadas coloniais europeias para compor as 
coleções dos museus daschamadas metrópoles. A partir da segunda metade do século XX uma série de 
reivindicações identitárias, envolvendo primordialmente as relações étnico-raciais e questões degênero, aliada 
às lutas anticoloniais, principalmente na África, alterou as relações entre arte e cultura centralizadas pelo 
debate com a antropologia. A emergência dos estudosculturais e sua abordagem que incorpora ao debate as 
produções de imagens da mídia, as políticas de alteridade, a globalização e a diáspora, assim como as tensões 
pós-coloniais,traz consigo a crítica ao legado colonial da antropologia e utiliza como ferramenta teórica o 
conceito de representação. Ao mesmo tempo, as reivindicações por auto representaçãopromovem uma crítica 
contundente aos circuitos artísticos e culturais e à própria História da Arte. É sobre este cenário que a pesquisa 
pretende refletir. 
 
*** 

MAYA SUEMI LEMOS 
Projeto de Pesquisa: Arte e mediação na Primeira Modernidade 
Linha de Pesquisa: Arte e Recepção 
Descrição: Processos de mutação nos mais diversos campos da experiência humana marcaram fortemente a 
Primeira Modernidade, por meio dos quais se reconfiguraram osparâmetros de relação do homem ao mundo, 
sejam eles de ordem espiritual, epistemológica, tecnológica, geográfica, social, econômica, ética e 
estética.Interessamo-nos, neste projeto de pesquisa, por objetos, fenômenos e processos artísticos 
relacionados à Primeira Modernidade, sempre considerando a complexidade de sua operação no âmbito da 
experiência humana do mundo – seja como dispositivos de assimilação e participação, seja como elementos 
catalisadores nos processos detransformação, seja como mecanismos reacionais ou como forças disruptivas. 
Interrogamo-nos, assim, sobre as maneiras pelas quais a arte, seus objetos, suas instituições eseus processos se 
implicaram como mediadores deste movimento de mutação, aqui situado num arco temporal compreendido, 
grosso modo, entre os séculos XV e XVIII,assim como sobre sua recepção, seu trânsito, sua assimilação e sua 
apropriação em distintos ambientes culturais e momentos históricos.Entrelaçados e imbricados uns aos outros, 
os processos de mutação em curso na Primeira Modernidade se prestam mal a uma leitura uni-disciplinar e 
linear. Mais do que umterreno propício ao exercício da interdisciplinaridade, eles parecem demandar, senão 
exigir o transbordamento disciplinar. É, portanto, numa perspectiva de diálogo entre osdistintos campos do 
saber que este projeto é proposto, não apenas abrigando objetos de distintas modalidades da arte e da 
representação – música, artes visuais, artes dacena e literatura –, mas também atentando para os trânsitos e 
convergências entre eles e as demais zonas da experiência, do pensamento e do conhecimento. 
 
*** 

RAFAEL CARDOSO DENIS 
Projeto de Pesquisa: Ideias do moderno na arte brasileira, 1890-1945 
Linha de Pesquisa: Arte e Recepção 
Descrição: Investigar a construção de ideias de modernidade na arte brasileira, entre 1890 e 1945, por meio 
da análise da recepção de influências modernizadoras dediversas origens, assim como suas manifestações em 
mídias como pintura e gravura, fotografia, artes gráficas e artes aplicadas. A meta é problematizar a narrativa 
simplificada do modernismo brasileiro como movimento unificado, centrado em torno de um único grupo ou 
vanguarda. Será enfatizado o influxo de propostas de paísestradicionalmente menos considerados pela 
historiografia do campo (e.g., Alemanha), inclusive por meio da vinda de artistas imigrantes e exilados ao 
Brasil.Entre os objetivos do projeto estão a produção de um livro sobre a ideia de modernidade no Brasil, no 
período 1890 a 1945, e a realização de uma exposição sobre artistas exilados no Brasil durante as décadas de 
1930 e 1940. 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAMARA CARNEIRO QUÍRICO 
Projeto de Pesquisa: Imagens cristãs. História, arte e práticas religiosas 
Linha de Pesquisa: Arte e Recepção 
Descrição: Esta pesquisa pretende estudar imagens com temas cristãos realizadas em diversos contextos 
espaço-temporais. A intenção é analisar essas obras não somente do ponto de vista artístico, mas buscar 
compreendê-las também em termos religiosos e históricos. Essas imagens, de fato, possuem funções que são 
essenciais a qualquer obra com temática cristã: elas transmitemideias e conceitos relacionados à cultura 
religiosa, desempenhando, dessa forma, papelprimordial na doutrinação dos fiéis. Elas também inspiram 
práticas devocionais diversas,reforçando toda uma exegese que seria desenvolvida paralelamente dentro do 
contextoreligioso. Deve-se considerar, por fim, que muitas dessas imagens poderiam desempenhar,além das 
funções religiosas, também outros papéis, como culturais e políticos, na medida emque, em sua maioria, se 
inseriam em contextos que iam muito além do religioso. É preciso terem conta, nesse sentido, que não raro elas 
foram encomendadas por pessoas que buscavam,de algum modo, associar seu nome àquelas obras. Ademais, 
como a religião se ligavaprofundamente a instâncias diversas da vida social, percebe-se a importância que o 
estudo deimagens religiosas pode ter para a compreensão de contextos históricos diversos. Esse 
projetocontempla cinco linhas de pesquisa diversas, a saber: 1. Iconografia cristã; 2. História dosartistas; 3. 
História das imagens: arte e teologia; 4. História das imagens: funções e usos; 5.História das imagens: 
mecenato, mercado e circulação. 
 
*** 
 

VERA BEATRIZ CORDEIRO SIQUEIRA 
Projeto de Pesquisa: Outro moderno: novas perspectivas para a história da arte moderna no Brasil 
Linha de Pesquisa: Arte e Recepção 
Descrição: Desde 2002 venho desenvolvendo, junto ao Prociência, e a partir de 2008 junto à bolsa PQ do CNPq, 
projetos de pesquisa que tratam da arte moderna econtemporânea no Brasil, na confluência de produção 
artística e processos de institucionalização. No atual momento de minhas reflexões, desenvolvo um projeto que 
reúne esistematiza resultados alcançados até então. 
Os principais objetivos do projeto são: 
1. Debater as principais propostas historiográficas e sua articulação seja com o problema mais vasto do 
moderno, seja com a questão da arte no Brasil; 
2. Elaborar conceitos operatórios e críticos que permitam a construção de séries históricas significativas para a 
compreensão da arte moderna no Brasil, capazes de desafiarmarcos cronológicos tradicionais, de modo a 
pensar a modernidade dentro de arco temporal mais amplo (seja incorporando experiências no século XIX, seja 
discutindo asrelações entre modernidade econtemporaneidade); 
3. Construir um repertório de artistas e obras, cujas relações baseiam-se em afinidades e/ou divergências 
poéticas e históricas não previstas nos esquemas mais tradicionaisda nossa história da arte moderna, optando 
ora pela sincronia, ora pela diacronia, de acordo com os critérios críticosadotados; 
4. Criar um espaço de debate permanente e produção de conhecimento sobre a questão do moderno no Brasil e 
na América Latina, reunindo pesquisadores de diferentesinstituições, além de estudantes de graduação e pós-
graduação. 
As questões centrais serão: como fazer uma história da arte moderna no Brasil? Que obras, artistas e 
problemas discutir? Como fugir das vertentes mais tradicionais de visãosobre o modernismo brasileiro? Como 
escapar das armadilhas da comparação entre obras locais e internacionais? Que premissas conceituais e 
poéticas devem ser adotadas nesse percurso? Que marcos históricos ou cronológicos adotar?Nesse sentido, irá 
debater com as novas vertentes historiográficas da arte, mais particularmente com a História da Arte Global e 
sua proposição de novos métodos eepistemologias. As pesquisas de discentes e pesquisadores associados 
contribuirão para o desenvolvimento do projeto, trazendo à tona novos temas e problemas para a 
pesquisa. 
 



ANEXO 2 
CALENDÁRIO 

 
INSCRIÇÕES:12/06/2019 a 28/06/2019 
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES:02/07/2019 
PRAZO PARA RECURSO:03/07/2019 
DIVULGAÇÃO EXAME DOS RECURSOS:04/07/2019 
*** 
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE E DO 
ANTEPROJETO:05/07/2019 
PRAZO PARA RECURSO:08/07/2019 
DIVULGAÇÃO DO EXAME DOS RECURSOS:09/07/2019 
*** 
DIVULGAÇÃO DA TABELA DE HORÁRIOS DAS ARGUIÇÕES ORAIS:17/07/2019 
ARGUIÇÕES ORAIS:22 e 23/07/2019, das 08h00 às 20h30 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ARGUIÇÕES ORAIS:24/07/2019 
*** 
EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA:25/07/2019, das 11h00 às 
13h00 
EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA:25/07/2019, das 14h00 às 
16h00 
*** 
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO:26/07/2019 
PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO FINAL: 29/07/2019 
DIVULGACAO DO EXAME DOS RECURSOS:30/07/2019 
*** 
REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA: 02/08/2019, das 11h00 às 15h00 
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATOS RECLASSIFICADOS (A CRITÉRIO DO PROGRAMA): 
04/08/2019 
REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DE CANDIDATOS RECLASSIFICADOS: 05/08/2019, 
das 11h00 às 15h00 
RETIRADA DE MATERIAL DE CANDIDATOS NÃO APROVADOS:05/08/2019 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – DOUTORADO – PPGHA 
 

Prova de língua estrangeira: Inglês Francês Italiano 

DADOS PESSOAIS 

Nome 
completo: 

 

 

 

Endereço
: 

 

CEP:  Cidade:  Estado:  

Tel.: (     ) Cel.: (     ) Fax: (     ) 

E-mail:  

Filiação
: 

 

Data de 
nascimento: 

//. Estado civil:  Sexo: F M 

Naturalidade:  Nacionalidade
: 

 País de 
nascimento: 

 

CPF:  ID:  Órgão:  Emissão
: 

//. 

 

ESTRANGEIRO 

Passaport
e: 

 Validade
: 

//. Visto permanente: Sim Não 

Visto de: Estudante Diplomata Trabalhador temporário 
Outros: 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR PRETENDIDO (escolher apenas um) 
 

Prof. Dr. LUIZ FELIPE FERREIRA 

Prof. Dr. MARCELO GUSTAVO LIMA DE CAMPOS 

Prof. Dr. MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Profª. Drª. MARIA CRISTINA LOURO BERBARA 

Prof. Dr. MAURÍCIO BARROS DE CASTRO 

Profª. Drª. MAYA SUEMI LEMOS 

Prof. Dr. RAFAEL CARDOSO DENIS 

Profª. Drª. VERA BEATRIZ CORDEIRO SIQUEIRA 

Profª. Drª. TAMARA CARNEIRO QUÍRICO 

 
CIENTE DAS NORMAS DO EDITAL. 
 ___________________________________ (Assinatura do candidato) 



DADOS ESCOLARES – GRADUAÇÃO E MESTRADO 

Curso Instituição Cidade/ Estado Ano Início/ Fim 

    

    
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL –mencionar últimos 2 anos 

Cargo Entidade Ano Início/ Fim 

   

   

   
 

PROJETO DE PESQUISA 

Título:  

Resumo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENTE DAS NORMAS DO EDITAL. 
 ___________________________________ (Assinatura do candidato)  



 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

1. Está submetendo pedido de admissão para outra Instituição? 

Não Sim 
 Qual?  

 

2. Já esteve matriculado, anteriormente, em curso de Doutorado? 

Não Sim   

Caso afirmativo favor 
informar: 

 

Nome da 
Instituição: 

 

Recebeu bolsa de estudos? Não Sim Por quantos 
meses?  

 

Agência financiadora: CAPES CNPq
 Outra:  

 

Observação: anexar documentação solicitada no Edital. 
 

PARECER DO DEPARTAMENTO 

Aceito Recusado 

Motivo: 

 

 

 

 

Nome do 
professor: 

 

Assinatura
: 

 Data: //. 

 
 
 

Aceitaria trocar de orientador dentro da linha escolhida, caso seja sugerido pela banca de seleção? 

Sim       Não 
 

 
 
 
CIENTE DAS NORMAS DO EDITAL. 
 ___________________________________ (Assinatura do candidato) 




