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RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO DE DOUTORADO 2017/1 - ANÁLISE DE PROJETOS 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis a banca do Processo 
Seletivo para o Curso de Doutorado 2017/1, composta pelos professores doutores Adriana 
Pereira Campos, Gilvan Ventura da Silva, Julio César Bentivoglio e Pedro Ernesto 
Fagundes, sob a presidência da primeira, se reuniu, às onze horas, na sala da 
Coordenação do PPGHIS/UFES para, em cumprimento ao Edital de Seleção para o Curso 
de Doutorado em História 2017/1, junto ao PPGHIS, efetuar a análise dos projetos dos 
candidatos.  

Após análise, a referida banca apresentou o seguinte resultado: 

 

N Projeto Resultado 

01 David Hume: autoridade e liberdade na História da Inglaterra 
(1754-1762) 

Habilitado 

02 A venda pomerana: lugar sociopolítico identitário (1900-1980) Habilitado	

03 
Euforia desenvolvimentista no governo Arthur Gerhardt: a 
ditadura no Espírito Santo entre coerção, consenso e 
consentimento (1971 - 1975) 

Habilitado	

04 O processo de transição democrática sob o discurso da 
Revista Veja (19178-1985) 

Habilitado	

05 O Ministério Público capixaba na prevenção à violência contra 
as mulheres (2006-2016) 

Habilitado	

06 Rituais cortesãos e cultura alimentar: elite e cozinha na corte 
no período joanino (1808-1821) 

Habilitado	

07 Poder e mudanças sociais: mulheres à frente do polo 
industrial têxtil de Colatina (1960-1990) 

Habilitado	

08 O flagelo da gripe espanhola: de negação à convicção de sua 
presença letal no Espírito Santo (1918-1919) 

Habilitado	

09 
Geopolítica, poder e construção de espaços de competição 
esportivos e bélicos na Tebaida, de Estácio e nas 
intervenções arquitetônicas de Domiciano em Roma 

Habilitado	

10 
Unidade Plural: tensões entre o constitucionalismo 
plurinacional e o discurso indígena na construção do novo 
Estado boliviano 

Habilitado	

11 
Revendo histórias, quebrando o silêncio: construções sociais 
sobre a velhice nos relatos de violência contra as mulheres 
em Vitória (ES), 2002-2012 

Habilitado	

12 A República na Roça: teatro e cultura no Espírito Santo entre 
os séculos XIX e XX (1870-1912) 

Não Habilitado 



	

UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	ESPÍRITO	SANTO	
PROGRAMA	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	EM	HISTÓRIA	

Av.	Fernando	Ferrari,	514	Vitória	–	ES	–	CEP:	29.075-910	
Campus	de	Goiabeiras	Tel/Fax:	+55	(27)	3335-2324/	Ramal	*5181/*5254		

E-mail:	ppghis.ufes@hotmail.com	
http://www.historia.ufes.br		

	

	

13 Teatro, identidade e cotidiano na civitas romana: Plauto e a 
representação dos cartaginenses (séculos III e II a.C.) 

Habilitado 

14 
Negros e imigrantes italianos no distrito de Castello (1880-
1928). Relações de conflito e de sociabilidade dos estertores 
do fim da escravião 

Não Habilitado 

15 
O reino das aparências da Belle Époque carioca: o papel 
modelador dos anúncios das revistas ilustradas sobre o 
imaginário feminino 

Não Habilitado 

16 
Do sermão ao suplício: o processo inquisitorial do padre 
Malagrida e as transformações do Santo Ofício no período 
pombalino (1755-1761) 

Habilitado	

17 Valores que matam: feminicídios e patriarcado 
contemporâneo em Vitória-ES (2007-2010) 

Habilitado	

18 Os direitos humanos em análise: um olhar sobre os livros 
didáticos de História e a educação em direitos humanos 

Habilitado	

19 Exploração e descaminhos do ouro das minas do Castelo: 
Capitania do Espírito Santo (1640-1771) 

Não Habilitado 

20 O impaludismo no caminho da estrada de ferro Vitória a Minas 
(1920-1942) 

Habilitado	

21 A narrativa histórica e os governos petistas recentes: o caso 
Marco Antônio Villa (2003-2016) 

Habilitado	

22 
Repressão política no campus: os impactos da Assessoria 
Especial de Segurança e Informações (AESI) na Universidade 
Federal do Espírito Santo (1971-1974) 

Habilitado	

23 A exploração madeireira tardia e o desenvolvimento do norte 
do Espírito Santo (1940-1994) 

Não Habilitado 

24 History and Theory: Narrativismo e a crise epistemológica da 
História (1960-1990) 

Não Habilitado 

25 Laços que unem pessoas e terras: famílias e comunidade 
rural negra na transição para o trabalho livre  (1850-1961) 

Habilitado 

26 
Concepções da maternidade: história comparada da imagem 
materna nos periódicos "Vida Capixaba" e "Revista Capixaba" 
(1925-1975) 

Não Habilitado 

27 

Por uma Nova História. As Revistas Estudos Históricos, 
Revista Brasileira de História e Revista de História: rupturas e 
permanências nas práticas historiográficas brasileiras (1980-
2000) 

Habilitado 

28 Romanismo no Brasil de 1843-1893: Antigo Regime ou 
Vanguarda Positivista? 

Não Habilitado 

29 Pintura colonial dos séculos XVIII até a metade do século XIX 
nos espaços religiosos e em acervos do estado de São Paulo 

Não Habilitado 

30 
História Cultural e Política: um estudo sobre as raízes 
históricas da violência contra a mulher na região da Grande 
Vitória - Estado do Espírito Santo 

Habilitado 
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31 A Revolução Industrial inglesa, a acumulação de capital e as 
implicações legais para o trabalhador 

Não Habilitado 

 

 

                                                

__________________________________________________ 
Adriana Pereira Campos (Presidente) 

 

 


