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Processo Seletivo de Doutorado em História – 2018/1 

Resultado da análise dos projetos 
 
 

Projeto Resultado 
A História das práticas desenvolvidas no Hospital Colônia Adauto Botelho no município de 

Cariacica – ES (1954 - 2010) 
Não habilitado 

Arte e Estado: Portinari e sua correspondência como um espaço de sociabilidade intelectual Habilitado 

A liberdade em evidência: os projetos políticos do Primeiro Reinado Habilitado 

A História da divulgação científica nos EUA em duas fases: Da pseudociência ao neoateísmo 
(1960 – 2010) 

Habilitado 

Entre bacharéis e rábulas: a advocacia capixaba no Oitocentos (1843 – 1889) Habilitado 

Artesãos no Espírito Santo: a influência europeia na arquitetura erudita capixaba do final do 
século XIX e início do século XX 

Não habilitado 

A História nas pegadas do Sr. / Seu Kilowatt: Publicidade e Propaganda no Brasil de 1926 – 
1965 

Habilitado 

Caminhos e descaminhos do ouro das minas de Castelo: Capitanias do Espírito Santo e Paraíba 
do Sul (1640 – 1771) 

Habilitado 

Do Escotismo ao Senado Federal: A trajetória política de Attilio Vivacqua Habilitado 
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Biopolítica, resistências e (bi)sexualidades: entre a artificialidade e o bios (1990 – 2002) Habilitado 

Espaço, conflito e poder na cidade pós-clássica: João Crisóstomo e a cristianização de 
Constantinopla (397 – 404) 

Habilitado 

Homicídios de mulheres na cidade de Vitória no período de 2010 a 2014: os indícios de uma 
temporalidade próxima 

Não habilitado 

O texto como grito de alerta: Theodore Dalrymple e o pensamento conservador contemporâneo Não habilitado 

Fazendeiros, negros e imigrantes em Castelo: processo histórico de aquisição de terras no Sul 
do Espírito Santo (1888 – 1920) 

Habilitado 

A construção de uma nova dogmática jurídica no Brasil Império (1843 – 1872) por Augusto 
Teixeira de Freitas 

Habilitado 

Espaço e identidade: o conflito religioso entre católicos e protestantes em Manhumirim Habilitado 

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

Não habilitado 

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

Habilitado 

O Bando do Cigano Deolindo: Higienismo e criminalidade na Belle Époque capixaba (1890 – 
1900) 

Habilitado 

O direito das famílias em debate nos primeiros anos do regime republicano: um resgate das 
ideias sobre as famílias nas principais revistas jurídicas do final do século XIX e início do século 

XX 
Não habilitado 

O trabalho e os trabalhadores do Porto de Vitória entre 1860 – 1910: escravizados, libertos e 
brancos pobres 

Não habilitado 

Estrangeiro e religioso: uma análise das tensões e conflitos étnico-religiosos identitários dos 
imigrantes alemães e seus descendentes na formação do Sínodo Evangélico Luterano do Brasil 

Não habilitado 
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no Estado do Espírito Santo 

Crítica e crise do Estado Saquarema: Maçonaria, sociabilidade e periodismo na (re)construção 
da esfera pública na metade do séc. XIX (1870 – 1890) 

Habilitado 

O corpo disciplinado: O poder eclesiástico e a conduta sexual do clero italiano na obra epistolar 
de Pedro Damião no séc. XI 

Habilitado 

Teatro, cotidiano e poder na civitas romana: Plauto e a representação dos cartagineses (séculos 
III e II a.C.) 

Habilitado 

Poder e mudanças sociais: mulheres à frente do Polo Industrial Têxtil de Colatina (1960 – 1990) Habilitado 

Rituais cortesãos e cultura alimentar: elite e cozinha de Corte no período joanino (1808 – 1821) Habilitado 

Perspectivas religiosas e seculares no cotidiano da morte em Vitória (1849 – 1869) Habilitado 

 

 

ATENÇÃO: 

A banca examinadora informa que  

a prova escrita foi transferida para o dia 21/11/2017 (terça-feira). 


