
EDITAL  

 

O PET História abre vagas para a Oficina de História do Brasil para Estrangeiros a ser realizada do 

dia 4 (quatro) de junho de 2013 11 (onze) de julho do mesmo ano, nas terças e quintas feiras. 

 

Da Oficina: 

1. A oficina será ofertada para estudantes para qualquer estrangeiro presente na 

cidade, com prioridade de estrangeiros que se relacionam com a Universidade 

Federal do Paraná e com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, através 

de processos de mobilidade acadêmica ou participação nos Centros de Línguas 

das Universidades referidas. (CELIN e CALEN)  

2. É necessário que o participante tenha uma compreensão razoável do idioma 

português, tendo em vista que as aulas serão ministradas nesse idioma. 

3. Será disponibilizado um horário para a oficina: período da manhã das 9h30 (nove 

horas e trinta minutos) à 12h30 (doze horas e trinta minutos) 

4. As aulas ocorrerão no campus da Reitoria, com ensalamento a ser decidido. 

5. As aulas ocorrerão nas segundas-feiras e quartas-feiras. 

6. Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para a Oficina. 

7. A oficina será ministrada por estudantes de graduação do curso de História - 

Bacharelado e Licenciatura,  

8. A oficina, separada em módulos, abordará temas relacionados com Brasil 

Colônia, Império e República de caráter introdutório a História do Brasil.  

Das inscrições: 

9. As inscrições serão aceitas do dia 6 (seis) até o dia 31 de maio deste ano. 

10. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail 

historiadobrasilpet@gmail.com , contendo o ANEXO 1 abaixo. 

11. O resultado da inscrição para a Oficina, caso exceda o número de vagas, será 

enviado por e-mail e liberado em Edital no dia 1º. De junho, assim como o 

ensalamento. 

12. No primeiro dia de aula, deverá ser entregue uma cópia da ficha de inscrição para 

o ministrante. 

mailto:historiadobrasilpet@gmail.com


ANEXO 1 

(este deverá ser enviado por e-mail e entregue no primeiro dia de oficina para validar a inscrição) 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: ________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________________________________________________ 

Instituição de ensino: ____________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________________ 

Língua materna: ________________________________________________________________ 

Idiomas: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Interesse na oficina: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________ 

Assinatura  

 

 

 


