EDITAL 11/2020 – PPGHP/Unespar
PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA ALUNOS OUVINTES
MESTRADO EM HISTÓRIA PÚBLICA
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História Pública, no uso de suas atribuições,
considerando a importância da aproximação entre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação,
e considerando decisão colegiada, torna público o presente edital para inscrição e seleção de
alunos graduandos para a categoria de ouvinte em disciplinas optativas ofertadas pelo PPGHP:
Definição
Entende-se como aluno ouvinte aquele que frequenta as aulas e tem acesso ao conteúdo da
disciplina, sendo considerado aluno não regular e que não está obrigado a realiza avaliações.
Neste caso, em especial, está limitado para alunos de graduação matriculados nos 3º e 4º anos.
Requisitos
• Pode se inscrever para as vagas como aluno ouvinte o candidato que esteja matriculado nos
3º e 4º anos em curso de Graduação em História ou áreas afins.
Vagas
• As vagas para aluno ouvinte não regular estão distribuídas conforme segue:
Disciplina

Produção de conhecimentos
históricos e educacionais na
relação com os espaços
públicos: memórias e
narrativas

Créditos/
Carga horária

4 créditos/
60 horas

Parte 01
Início com atividades EAD
programadas para:
Dia 15/04 (tarde)
Dia 22/04 (tarde)
Dia 29/04 (tarde)
Dia 06/05 (tarde)

Vagas

02

Parte 02
Continuidade a partir do
retorno das atividades
presenciais. Datas a serem
definidas.

Profa. Cyntia Simioni França

Tópicos especiais em Saberes e
Linguagens II: História Digital
Prof. Leandro Crestani
Prof. Fábio André Hahn

Dia/Horário

2 créditos/
30 horas

Parte 01
Início com atividades EAD
programadas para:
Dia 30/04 (manhã)
Dia 06/05 (manhã)
Parte 02
Continuidade a partir do
retorno das atividades

03

presenciais. Datas a serem
definidas.

Tópicos especiais em Saberes e
Linguagens III: História
Pública e Estudos de Gênero

Parte 01
Início com atividades EAD
programadas para:
Dia 13/05 (manhã)
Dia 20/05 (manhã)
2 créditos/
30 horas

Profa. Claudia Priori

Tópicos especiais em Memórias
e Espaços de formação I:
História Pública com Públicos.
Participação e colaboração
Prof. Bruno Flávio Lontra
Fagundes

4 créditos/
60 horas

02
Parte 02
Continuidade a partir do
retorno das atividades
presenciais. Datas a serem
definidas.
Parte 01
Início com atividades EAD
programadas para:
Dia 13/05 (tarde)
Dia 20/05 (tarde)
Dia 27/05 (tarde)

02

Parte 02
Continuidade a partir do
retorno das atividades
presenciais. Datas a serem
definidas.

OBS: O dia e horário da oferta das disciplinas poderão sofrer alterações, cabendo ao aluno
ouvinte não regular adequar-se ao novo cronograma estabelecido.
Inscrição e seleção
• O candidato interessado em cursar disciplinas na condição de aluno ouvinte deve realizar
inscrição entre os dias 07/04 e 13/04/2020 (até às 16h00), pela internet, enviando ao e-mail
do Programa (historiapublica@unespar.edu.br), com o assunto: Aluno Ouvinte - Edital
11/2020 – PPGHP/Unespar, os seguintes documentos:
I – Ficha de Inscrição (Anexo I)
II – Carta de intenções (Anexo II);
• É de responsabilidade do docente da disciplina ofertada realizar a seleção para aluno
ouvinte com base na Carta de intenções.
• As inscrições incompletas ou que não preencherem os requisitos legais exigidos por este

edital serão indeferidas
Resultados
• A homologação das inscrições para aluno ouvinte não regular será publicada por meio de
edital no site do PPGHP no dia 13 de abril de 2020.
• O resultado final será publicado no dia 14 de abril de 2020.
Matrícula
• O aluno ouvinte não regular selecionado deve realizar sua matrícula nos dias 15 de abril
de 2020, mediante o envio de cópia digitalizada dos seguintes documentos para o e-mail do
Programa (historiapublica@unespar.edu.br):
I – Cópia de Declaração de Matrícula em curso de Graduação (a ser entregue no retorno das
atividades presenciais na Unespar);
II – Cópia da Cédula de Identidade ou documento com foto legalmente equivalente;
III – Cópia do CPF;
IV – Comprovante de residência.
Observações
• O aluno ouvinte pode cursar até 02 (duas) disciplinas do PPGHP, dentre as disciplinas
optativas ofertadas.
• O aluno ouvinte matriculado possui as mesmas obrigações dos alunos regulares em
relação à frequência, obtendo ao final da disciplina uma declaração de participação para
cômputo de carga horária exta-curricular.
Cronograma
Inscrições

Do dia 07 até as 16h00 do dia 13 de abril de 2020

Homologação das inscrições

13 de abril de 2020

Resultado final

14 de abril de 2020

Matrícula

15 de abril de 2020

Disposições finais
Publique-se no site do PPGHP.
Campo Mourão, 07 de abril de 2020.

Prof. Dr. Fábio André Hahn
Coordenador do PPGHP
Universidade Estadual do Paraná
Portaria n°1210/2019-R

