CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - CLCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL

EDITAL SELEÇÃO ESPECIAIS – PPGHS - N. 02/2019
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História Social
- PPGHS, da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições
administrativas e em conformidade com o Edital de abertura de vagas, TORNA PÚBLICO o
resultado da seleção e convoca para matrícula os candidatos selecionados para cursar
disciplina no Programa como “Estudante Especial”, com o início no primeiro semestre de 2019. A
relação dos candidatos selecionados, cujas inscrições foram abertas por meio do EDITAL
PPGHS N. 016/2018, apresenta-se em ordem alfabética por disciplina.
1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS

Confira abaixo em qual (is) disciplina (s) foi selecionado e na sequência leia
atentamente as orientações para a matrícula:
CÓDIGO

DISCIPLINA

2 HIS 176

Seminários Especiais – Linha História
e Linguagens

C.H./
CRÉDITOS

DOCENTE
RESPONSÁVEL

30 horas / 2
créditos

Profa. Silvia
Cristina Martins
de Souza

DIA/
HORÁRIO
Quinta-feira
14h às 18h

CANDIDATOS/AS – VAGAS AMPLIADAS PARA 06
DANIELE CAROLINE ANTUNES
ERIKA RABELO ANDRADE MIYAMOTO
FELIPE MENDES TACLA
JESSICA CAROLINE TAVEIRARS
LARISSA KARLLA PERCINOTO
RICARDO LUIZ PINHEIRO

CÓDIGO
2HIS228

DISCIPLINA

C.H./
CRÉDITOS

Tópicos especiais em História: a
Pesquisa em Educação Histórica - 60 horas / 4
Aprendizagem: Teoria, Pesquisa e
créditos
Prática
CANDIDATOS/AS

DANIELE CAROLINE ANTUNES
ERIKA RABELO ANDRADE MIYAMOTO
FELIPE MENDES TACLA
JESSICA CAROLINE TAVEIRARS

DOCENTE
RESPONSÁVEL
Profa. Marlene
Rosa Cainelli

DIA/
HORÁRIO
Sexta-feira
14h às 18h

CÓDIGO
2HIS229

DISCIPLINA
Tópicos especiais em História:
Cultura, memória e imagens: o Egito
antigo para além das pirâmides

C.H./
CRÉDITOS

DOCENTE
RESPONSÁVEL

30 horas / 2
créditos

Profa. Margaret
Marchiori Bakos

DIA/
HORÁRIO
Segunda à
sexta-feira:06
a 10 de maio,
das
14h às 18h

CANDIDATOS/AS – VAGAS AMPLIADAS PARA 06
ERIKA RABELO ANDRADE MIYAMOTO
FELIPE MENDES TACLA
GIULIANO CARLOS DE ARAÚJO
LARISSA KARLLA PERCINOTO
PAULO HENRIQUE DA ROCHA
RICARDO LUIZ PINHEIRO

CÓDIGO
2HIS234

DISCIPLINA
Tópicos especiais em História:
Conceitos de cultura e linguagens
culturais na Educação Histórica e na
Didática da História

C.H./
CRÉDITOS

DOCENTE
RESPONSÁVEL

30 horas / 2
créditos

Prof. Eder
Cristiano de
Souza

DIA/
HORÁRIO
Segunda à
sexta-feira:15
a 19 de julho,
das
14h às 18h

CANDIDATOS/AS
DANIELE CAROLINE ANTUNES
JESSICA CAROLINE TAVEIRARS
LARISSA KARLLA PERCINOTO
VINICIUS VITORINO GUIMARÃES

CÓDIGO
2HIS235

DISCIPLINA

C.H./
CRÉDITOS

DOCENTE
RESPONSÁVEL

Tópicos especiais em História:
Historiografia da Segunda Guerra
Mundial

60 horas / 4
créditos

Prof. Francisco
César Alves
Ferraz

CANDIDATOS/AS – VAGAS AMPLIADAS PARA 07
GIULIANO CARLOS DE ARAÚJO
MATHEUS MORETO GUISSO RODRIGUES
PAULO HENRIQUE DA ROCHA
RICARDO LUIZ PINHEIRO
VICTOR HUGO BENTO DA COSTA TRALDI
VINICIUS VITORINO GUIMARÃES
ZAURI DE JESUS DIAS MURBACH

DIA/
HORÁRIO
Quarta-feira
14 às 18h

2. ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada em duas etapas.

2.1 PRIMEIRA ETAPA
2.1.1 Confirmação/escolha da/s disciplina/s – no dia 11 de março de 2019
Esta etapa é realizada via web, por meio do Portal do Estudante de Pós-Graduação no
endereço: https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/, cf. instruções abaixo:
a) Para quem já tem cadastro no Portal do Estudante de Pós-Graduação basta
informar o novo número de matrícula disponibilizado no ANEXO I deste Edital e a
senha de acesso que já possui; caso tenha se esquecido da senha, clique no link da
barra de menu correspondente para recuperá-la;
b) Para quem não tem cadastro no Portal deverá acessar o endereço e clicar no link
da barra de menu para se cadastrar. Ao finalizar o cadastro, retorne ao Portal e
preencha os campos NÚMERO DE MATRÍCULA (ver ANEXO I) e SENHA, e ainda
preencha com os caracteres informados;
c) No Portal, faça a matrícula, considerando as orientações abaixo.
Para esta etapa o candidato/a aprovado/a deverá ter atenção ao que segue:
1. O número máximo de créditos que o aluno pode cursar é 08 (oito). Atente para o
número de créditos de cada disciplina. Em caso de aprovação em mais de uma
disciplina, somente selecionar o número máximo de disciplinas/créditos que ainda
lhe é permitido cursar cf. normas do Programa/Curso ao qual se inscreveu; considere
nesse cálculo disciplina já cursada com aprovação e em curso; a seleção de
disciplina em número maior que o permitido acarretará no indeferimento da matrícula;
2. Selecionar a/s disciplina/s antes de salvar/confirmar.

ATENÇÃO: A matrícula na web é uma das etapas, sendo obrigatória a realização das
duas etapas para a sua efetivação.
2.2 SEGUNDA ETAPA
2.2.1 Entrega de documentos – nos dias 11 e 12 de março de 2019, no horário das 14h às
17h, na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu do CLCH/UEL – SALA 3
A entrega dos documentos é imprescindível para a efetivação da matrícula realizada via
WEB. A não apresentação de todos os documentos abaixo mencionados, de forma
LEGÍVEL, impedirá a confecção da carteira de identificação estudantil, bem como
resultará no indeferimento ou cancelamento da matrícula a qualquer tempo.
Quem já entregou na inscrição TODOS os documentos listados abaixo, está dispensado
desta segunda etapa.
a) Fotocópia legível do documento de R.G.;
b) Fotocópia legível do documento de CPF : quando na Cédula de Identidade não constar
o nº do CPF, fica obrigatória a apresentação de cópia legível do mesmo ou
Comprovante de Situação Cadastral no CPF, retirado do site da Receita Federal:

c) https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Consulta
d) Publica.asp;
e) Fotocópia legível do Diploma de Curso de Graduação devidamente reconhecido pelo
órgão competente, o qual deverá estar devidamente datado e assinado. Autenticar a
fotocópia caso o Diploma não seja da UEL. Para quem ainda não possui o Diploma,
poderá ser apresentada, de forma provisória, Declaração/Atestado de Conclusão de
Curso (neste deverá constar a data de conclusão e a data de previsão de colação de
grau) ou Certificado de Conclusão de Curso. Até o final do curso de pós-graduação o
estudante deverá apresentar fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação;
f) Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) Fotocópia legível do Certificado de Reservista;
h) Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia
autenticada do diploma de graduação (idioma de origem); 3. cópia autenticada da
tradução juramentada do diploma de graduação; 4. cópia autenticada da Certidão de
Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5. cópia autenticada da tradução
juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. cópia do CPF; 7. visto de
permanência no país, atualizado.

3. INFORMAÇÃO ADICIONAL
Os documentos entregues na inscrição poderão ser aproveitados, desde que estejam
legíveis e não estejam encadernados junto ao currículo. No momento da entrega dos
documentos será devolvido o currículo retido na inscrição. Em caso de impedimento de
comparecer, outra pessoa poderá entregar a documentação.
Os Currículos dos candidatos que não foram selecionados, estarão disponíveis para
serem retirados até o dia 15 de março de 2019. Após esta data serão descartados.
O início das aulas está divulgado em quadro de horários no site do Programa.

Londrina, 08 de março de 2019.

Coordenação do Programa

ANEXO I

