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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

 

A comissão de seleção do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), instituída pela Portaria ILAACH nº 26/2022, juntamente ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em
História, designado pela Portaria UNILA nº 361, publicada no Boletim de Serviço nº 91, de 10 de setembro de 2021, no uso de suas
atribuições, torna pública, pelo presente edital, o processo de seleção de alunos especiais para o primeiro semestre de 2023 do Mestrado
de História, em estrita observância das normas estabelecidas nesse edital e na legislação vigente.

 

1. DAS INSCRIÇÕES

 

1.1 O período para inscrições será de 10 à 12 de março de 2023 (até às 23h59, horário de Brasília). As inscrições serão realizadas
unicamente via eletrônica através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA que pode ser
acessado através do link (h�ps://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_sele�vo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto).

 

1.2 Sob hipótese alguma serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros meios que não sejam via Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

 

1.3 Ao término das inscrições, o candidato receberá um comprovante, que valerá como confirmação de inscrição no processo seletivo.

 

1.4 A participação dos alunos especiais fica limitada à disciplina optativa no PPGHIS.

 

1.5 Uma vez que a inscrição seja realizada, a mesma não poderá ser corrigida ou refeita, inclusive não sendo permitida a troca da
disciplina pretendida. É de inteira responsabilidade do candidato certificar-se, antes de finalizar sua inscrição, de que a mesma atende
integralmente o edital.

 

1.6 O PPGHIS não se responsabiliza pelas inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como em função de outros fatores que impossibilitem a
transferência dos dados da inscrição para o SIGAA da UNILA.

 

1.7 Para a inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição constante no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA e anexar os documentos abaixo relacionados em seus respectivos campos indicados no
sistema, em formato PDF com tamanho máximo de 15 Mb:

 

a) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior.

 

b) Cópia do histórico escolar integral da graduação.

 

c) Cópia do RG ou RNE ou DNI ou Passaporte.

 

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto


d) Curriculum Vitae ou endereço do Curriculum Lattes atualizado (candidatos brasileiros devem, obrigatoriamente, apresentar o
Currículo Lattes).

 

1.7.1 O(A) candidato(a) deverá produzir, em campo específico no formulário online de inscrições no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA, uma justificativa circunstanciada para cursar a disciplina com limite de 250 a 300
palavras.

 

1.7.2 Cada campo de upload do sistema de inscrição comporta apenas 01 (um) arquivo PDF.

 

2 DAS VAGAS OFERECIDAS

 

2.1 Serão oferecidas 14 (catorze) vagas para alunos especiais. Oito (08) para a comunidade interna e seis (06) para comunidade externa.

 

2.2 Abaixo encontra-se discriminada a disciplina oferecida no primeiro semestre de 2023 com suas informações pertinentes:

 

Disciplina: MHI0011 - TEMAS EM HISTÓRIA DA ÍNDIA

Docente: Profa. Dra. Mirian Santos Ribeiro de Oliveira

Dia e horário: Quintas-feiras - 14h às 18h

Número de vagas: 14

Ementa: O curso oferece uma introdução ao estudo da história da Índia moderna, concentrando-
se em seus aspectos culturais e políticos. Propõe, desta forma, analisar o processo de
independência e construção do Estado indiano independente, os movimentos e correntes
políticos gestados no período colonial britânico e suas novas configurações no período
independente, políticas e práticas identitárias de distintos grupos sociais no interior da sociedade
considerada e, por fim, as tensões entre diversidade étnico-cultural e unidade política na
república indiana. Além do estudo de fontes primárias e secundárias convencionais, o curso
prevê a discussão de obras cinematográficas e literárias de origem indiana, problematizando,
assim, as relações entre história, cinema e literatura no contexto indiano.

Bibliografia: HATT, C. Hindu Nationalism: origins, ideologies and modern myths. London:
Berg Publishers, 2001. BRASS, P. R. The politics of India since independence. New York:
Cambridge University Press, 2001. EMBREE, A. T. Utopias in conflict. Religion and
nationalism in modern India. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1990.
GOPAL, P. The Indian English Novel. Nation, history and narration. Oxford and New York:
Oxford University Press, 2009. GUHA, R. India after Gandhi. The history of the world's largest
democracy. New York: Harper Perennial, 2008. HANSEN, T. B. The Saffron Wave. Democracy
and Hindu Nationalism in modern India. New Jersey: Princeton University Press, 1999.
JAFFRELOT, C. The Hindu nationalist movement in India. New York: Columbia University
Press, 1996. JAFFRELOT, C. (Ed.). Hindu Nationalism. A Reader. New Jersey: Princeton
University Press, 2007a, p. 3-25. KAVIRAJ, S. (Ed.). Politics in India. New Delhi: Oxford
University Press, 1997. PAUWELS, H. R. M. (Ed.) Indian Literature and Popular Cinema.
London and New York: Routledge, 2007. SEN, C. T. Fasts and feasts. A history of food in India.
London: Reaktion Books, 2015. VAN DER VEER, P. Religious Nationalism: Hindus and
Muslims in India. Los Angeles, University of California Press, 1994. VAN DER VEER, P.
Imperial Encounters. Religion and modernity in India and Britain. Princeton: Princeton
University Press, 2001. VIRDI, J. The Cinematic ImagiNation. Indian Popular Films as Social
History. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2003.

 



 

2.3 Programa do curso: HISTÓRIA AMBIENTAL: PERSPECTIVAS SUL-ASIÁTICAS: A discussão partirá da leitura de duas obras:
"Environmentalism: A global history", do historiador indiano Ramachandra Guha, e "Pluriverso: Um dicionário do pós-
desenvolvimento", com verbetes escritos por autores de várias regiões do mundo. Tendo por referência olhares sul-asiáticos sobre a
história do ambientalismo, os participantes da turma terão a chance de percorrer continuidades e rupturas de práticas, políticas e difusão
de ideias relacionadas ao meio ambiente pelo globo ao longo do século XX, tais como: movimentos de base inspirados por M. K.
Gandhi;  articulações pela construção de reservas de preservação da vida selvagem; disputas em torno do conceito de desenvolvimento;
concepções alternativas de relações entre seres humanos e natureza;  aproximações entre a luta de Chico Mendes e o
movimento Chipko na Índia; os protestos contra a construção de hidrelétricas na China e suas visões críticas sobre a hidrelétrica de
Itaipu, entre outros temas.

 

2.4 O PPGHIS reserva-se no direito de alterar dia e horário das disciplinas elencadas no item 2.2 por motivos de força maior do próprio
programa ou por solicitação da instituição.

2.5 O PPGHIS reserva-se no direito de cancelar a disciplina caso não haja alunos regulares matriculados ou por motivo de força maior
do próprio programa ou por solicitação da instituição.

 

3. DA SELEÇÃO

 

3.1 O professor responsável pela disciplina avaliará a justificativa circunstanciada apresentada atribuindo nota (nota de 0 a 10), assim
como o currículo do candidato, sobretudo no que se refere às competências do postulante e à adequação entre a disciplina e o currículo
avaliado (nota de 0 a 10).

 

3.2 A média final do(a) candidato(a) será a média simples das duas notas pontuadas.

 

3.3 O preenchimento de todas as vagas disponíveis não é obrigatório.

 

3.4 A inscrição, a matrícula administrativa e o curso são totalmente gratuitos.

 

4. DO RESULTADO FINAL

 

4.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado de acordo com o cronograma presente neste edital no Portal de Editais da
UNILA: https://documentos.unila.edu.br/?
combine=&field_tipo_tid=All&field__rg_o_respons_vel_tid=613&field_errata_value=All.

 

5. DA MATRÍCULA DOS SELECIONADOS

 

5.1 A matrícula administrativa dos candidatos selecionados será realizada no dia 15 de março de 2023, no horário das 09h às 12h e das
13h às 16h, na Secretaria Acadêmica do PPGHIS situada no Jardim Universitário - Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 - Foz do
Iguaçu - PR (Bloco do ginásio, sala G-102-1). O candidato deverá apresentar original de um documento de identificação com
fotografia, assim como os originais de seu diploma e histórico escolar.

 

5.2 O não comparecimento do candidato selecionado nos dias e horários citados acima ou a apresentação incompleta da documentação
exigida, implica em perda da vaga.

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

6.1 A inscrição no processo de seleção implica a aceitação plena de todos os termos e regras deste edital.

 

6.2 O aluno especial deverá submeter-se a processo seletivo específico caso decida ingressar posteriormente como aluno regular do
PPGHIS.

 

6.3 O aluno especial não recebe título de Mestre, bem como não tem direito a auxílio financeiro da instituição ou de qualquer outro
financiador vinculado ao programa.

 

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação e comissão de seleção do PPGHIS.

https://documentos.unila.edu.br/?combine=&field_tipo_tid=All&field__rg_o_respons_vel_tid=613&field_errata_value=All


 

6.5 Caso o aluno especial torne-se regular futuramente, as disciplinas cursadas poderão ser aproveitadas.

 

7. DO CRONOGRAMA

 

Publicação do edital 08/03/2023

Inscrições 10/03/2020 a 12/03/2020 (até as 23h59, horário
de Brasília) via SIGAA

Homologação das inscrições 13/03/2020

Seleção e Resultado final 14/03/2020

Matrícula dos selecionados 15/03/2023

Início das aulas 16 de março de 2023

 

Foz do Iguaçu, 08 de março de 2023

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Camera Varella
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História

Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
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