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EDITAL 16/2021 – PPGHIS
MATRÍCULAS - PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS REGULARES 2021.2

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 10/2021,
juntamente ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, designado pela Portaria
UNILA nº 88, publicada no boletim de serviço nº 426 de 25 de fevereiro de 2019, no uso de suas
atribuições, torna pública, pelo presente edital, as orientações para as matrículas dos alunos(as)
regulares para o curso de Mestrado em História, turma 2021.2

1. DAS MATRÍCULAS

1.1  Em  decorrência  da  pandemia  causada  pelo  COVID-19  e  a  necessidade  de  adoção  das
medidas necessárias que a situação demanda, do isolamento social para a prevenção da saúde
pública,  as  matrículas  serão  realizadas  de  forma  remota,  condicionadas  à  apresentação  de
documentação e à assinatura de um termo de ciência.

1.2  São imprescindíveis, para a matrícula condicionada dos(as) candidatos(as) os documentos
relacionados  abaixo,  que  podem ser  apresentados  em português  e/ou  espanhol  e  devem ser
enviados obrigatoriamente em formato PDF pelo sistema INSCREVA no período de 27/07/21 até
29/07/21 através do link: https://inscreva.unila.edu.br/ 

a.  Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (são aceitos
documentos em espanhol, português, francês e inglês. Para os demais idiomas, os documentos
devem ser apresentados em tradução juramentada);

b.  Histórico  escolar  do  curso  de  graduação  (são  aceitos  documentos  em
espanhol,  português, francês  e  inglês.  Para  os  demais  idiomas,  os  documentos  devem  ser
apresentados em tradução juramentada);

c.  Documento  de  identidade  com  foto  válido  no  país  de  residência  ou
passaporte;

d.  Quitação  de  serviço  militar  obrigatório  (obrigatório  somente  para  os
candidatos brasileiros do sexo masculino);

Parágrafo único: os documentos comprobatórios originais serão obrigatoriamente verificados
no ato  do  início/reinício  das  aulas  presenciais.  Juntamente  a  essa documentação,  deverá  ser
encaminhado o ANEXO I devidamente preenchido e assinado. No caso de não apresentação, a
matrícula será cancelada.
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2. CANDIDATOS APTOS A REALIZAR MATRÍCULAS

Candidato(a)

ALVERALICY DA COSTA GOMES

CESAR STEVEN REINA RODRÍGUEZ

ELLEN VIEIRA DOS SANTOS

GABRIEL CRUZ CARNEIRO

RAMON NERE DE LIMA

TAMIRIS AMANCIO

ULISSES MANOEL DA SILVA

3. DISCIPLINAS OFERTADAS

Disciplina: TEORIA E METODOLOGIA DA HISTÓRIA

Docente: Dr. Pedro Afonso Cristóvão dos Santos

Dia e horário: Quarta-feira – 14h00 às 17h40

Ementa: A disciplina trabalhará a Teoria da História tendo em vista as transformações no campo
nas últimas décadas, mudanças que promoveram um alargamento de seu objeto de estudo no
sentido  de  incluir  as  variadas  formas  de  relação  com  a  temporalidade,  entre  diferentes
comunidades  e  contextos  e  no  interior  de  uma mesma comunidade.  Desse  modo,  além do
passado  como  objeto  de  conhecimento  para  o  historiador  (envolvendo,  por  conseguinte,  o
estudo das  operações  metodológicas e  das  questões  epistemológicas  referentes  ao ofício do
historiador), reflexão fundamental para a formação do pesquisador em História, observaremos a
interface da Teoria da História com disciplinas como a Psicologia, os Estudos da Memória e a
Teoria  Literária,  proporcionando  aos  pós-graduandos  reflexões  relevantes  para  os  estudos
previstos em ambas as linhas de pesquisa do programa. A disciplina abarcará a história e o
passado como formadores de identidades, objeto de manipulação e disputas políticas,  como
presença na cultura e arte de uma sociedade, materializados em monumentos e no patrimônio,
como  aspectos  incontornáveis  dos  contatos  interculturais  (contrapondo  distintas  visões  de
história, tempo e passado), e como tecido dos discursos políticos e das narrativas dos Estados
nacionais na modernidade. Analisaremos as diversas teorias da história em perspectiva global,
problematizando  a  dinâmica  que  enxerga  no  pensamento  europeu  o  centro  irradiador  do
pensamento histórico global.
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Disciplina: DIÁSPORAS AFRICANAS EM AMÉRICA LATINA

Docente: Jean Bosco Kakozi Kashindi

Dia e horário: Sexta-feira – 14h às 17h40

Ementa: Este curso estudia el impacto de la esclavitud africana, sus causas y consecuencias. La
contribución de veinte millones de africanos que fueron obligados a cruzar el Atlántico en la
construcción de América. El proceso de interculturalidad y mestizaje, así como las relaciones
interétnicas entre la población de origen africano y los indígenas de nuestra América
(afroindianidad)

Foz do Iguaçu, 23 de julho de 2021.

Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

ANEXO I

TERMO DE MATRÍCULA CONDICIONADA
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Eu,  __________________________,  portador  do  documento  (RG  ou
passaporte) __________, candidato aprovado no processo seletivo regular 2021.2 do Programa
de Pós-Graduação em História,  regido pelo Edital  01/2021, me comprometo a  apresentar  os
documentos  abaixo  listados  impreterivelmente  até  uma  semana  após  o  início  das  aulas
presenciais do Mestrado em História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
sob pena de cancelamento da matrícula:

-  Diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso  de  graduação  (são  aceitos  documentos  em
espanhol,  português,  francês  e  inglês.  Para  os  demais  idiomas,  os  documentos  devem  ser
apresentados em tradução juramentada);

-  Histórico  escolar  do curso de graduação (são  aceitos  documentos  em espanhol,  português,
francês e inglês. Para os demais idiomas, os documentos devem ser apresentados em tradução
juramentada);

- Documento de identidade com foto válido no país de residência ou passaporte;

-  Quitação  de  serviço  militar  obrigatório  (apenas  para  os  candidatos  brasileiros  do sexo
masculino);

Foz do Iguaçu, ___/___/2021

ASSINATURA
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