Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de História / Programa de Pós-Graduação em História

Grupo de Pesquisa Justiça, Administração e Luta Social
Rua do Seminário, s.n. - Centro - 35.420-000 - Mariana - MG - (31) 3557 9406 - jals@ichs.ufop.br - www.seminariojals.ufop.br

PUBLICAÇÕES
A institucionalização mineira: formação jurídica e administrativa das Minas no início do
Setecentos
Débora Cazelato de Souza
http://www.seminariojals.ufop.br/debora_cazelato_de_souza.pdf

Institucionalização na capitania mineira: Apontamentos sobre os juízes de fora em Mariana
Débora Cazelato de Souza
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h534.pdf

Os juízes de fora na administração e justiça em Ribeirão do Carmo (Mariana)
Débora Cazelato de Souza
http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/24.pdf

“Arraia-miúda” nos morros das Minas: conflitos sociais na Vila do Carmo, década de 1710
Dejanira Ferreira de Rezende
http://www.seminariojals.ufop.br/dejanira_ferreira_de_rezende.pdf

Exploração do Ouro: direitos e práticas exploratórias na América Portuguesa
Dejanira Ferreira de Rezende
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/ic13.pdf

Apelos ao governador: estratégias sociais para a resolução de conflitos
Fernando Júnio Santos Silva
http://www.seminariojals.ufop.br/fernando_junio_santos_silva.pdf

A administração da Diocese de Mariana no governo de D. Antônio Ferreira Viçoso (1844-1875)
Germano Moreira Campos
http://www.seminariojals.ufop.br/germano_moreira_campos.pdf

As imagens das Américas: sociedade, política e instituições no Espelho de Próspero
Germano Moreira Campos
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h411.pdf

Uma outra reforma é possível: algumas observações sobre o caso de Mariana (1844-1875)
Germano Moreira Campos
http://www.seminariodehistoria.ufop.br/seminariodehistoria2008/t/germano.pdf

O meio de proceder jurídico diante as demandas sociais
Gilson César Xavier Moutinho
http://www.seminariojals.ufop.br/gilson_cesar_xavier_moutinho.pdf

As estruturas da justiça nas Minas: nova fonte, novas possibilidades
Gilson César Xavier Moutinho
Wellington Júnio Guimarães da Costa
http://www.seminariodehistoria.ufop.br/seminariodehistoria2007/t/Microsoft%20Word%20%20wellington_e_gilson.pdf

As leis do Regresso segundo a historiografia: O Judiciário à margem (1832-1842)
Glauber Miranda Florindo
http://www.seminariodehistoria.ufop.br/ocs/index.php/snhh/2009/paper/viewFile/160/245

Administração e justiça no Império: eleições e funções dos juízes de paz em Mariana, 18271841
Joelma Aparecida do Nascimento
http://www.seminariojals.ufop.br/joelma_aparecida_do_nascimento.pdf

As eleições municipais e os juízes de paz: Mariana (1828 - 1841)
Joelma Aparecida do Nascimento
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h543.pdf

Conflitos passionais em Mariana (1830-1889)
Karine Batista dos Santos
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h515.pdf

A atuação da Justiça nos processos criminais envolvendo escravos (Mariana, 1850-1888)
Lídia Gonçalves Martins
http://www.seminariojals.ufop.br/lidia_goncalves_martins.pdf

Escravidão, criminalidade e Justiça: um balanço da produção historiográfica recente
Lídia Gonçalves Martins
http://www.seminariodehistoria.ufop.br/t/lidia_goncalves_martins.pdf

O universo conjugal em Minas: possibilidades de ascensão social através dos casamentos
Marco Túlio Gonçalves
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h514.pdf

A elite do Santíssimo de Vila Rica na segunda metade do século XVIII
Monalisa Pavonne Oliveira
http://www.seminariojals.ufop.br/monalisa_pavonne_oliveira.pdf

O papel da Câmara Municipal de Mariana na assistência às crianças abandonadas (1737-1828)
Nicole de Oliveira Alves Damasceno
http://www.seminariojals.ufop.br/nicole_de_oliveira_alves_damasceno.pdf

Estruturas domiciliares da cidade de Mariana: análise da Lista de Habitantes do Distrito de Mariana
de 1819
Nicole de Oliveira Alves Damasceno
http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/26.pdf

As elites mineiras e o complexo processo de formação do Estado e da Nação brasileiros
Pablo de Oliveira Andrade
http://www.seminariojals.ufop.br/pablo_de_oliveira_andrade.pdf

As elites regionais e locais no processo de construção do estado e da nação brasiliera: um breve
balanço historiográfico
Pablo de Oliveira Andrade
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h562.pdf

As “morais da história” em debate: um balanço historiográfico da história da família no Brasil
colonial
Taiane Cristina da Silva
http://www.seminariodehistoria.ufop.br/t/taiane_cristina_da_silva.pdf

A outra face da justiça nas Minas Gerais do século XVIII
Wellington Júnio Guimarães da Costa
http://www.seminariojals.ufop.br/wellington_junio_guimaraes_da_costa.pdf

As tramas do poder: a prática cotidiana da justiça na comarca Vila Rica (1711-1808)
Wellington Júnio Guimarães da Costa
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h521.pdf

Por uma análise qualitativa e quantitativa da justiça nos períodos colonial e imperial
Wellington Júnio Guimarães da Costa
http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/03.pdf

