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EDITAL Nº04/2020 - PPGH/UNICENTRO

RETIFICAÇÃO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História (PPGH),
da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO-PR, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a suspensão das aulas presenciais nos  Campi  da UNICENTRO devido à
necessidade de cumprir medidas de prevenção para enfrentamento à pandemia da Covid-19; 

considerando o contido no Ofício Circular nº 10/2020-DAV/CAPES, de 25 de março de
2020,  que  dispõe  sobre  medidas  adotadas  pela  CAPES  em  virtude  da  pandemia  do  novo
coronavírus; 

considerando  a  decisão  tomada  na  Sessão  Plenária  conjunta  do  CEPE  e  do  CAD,
realizada no dia 15 de abril  de 2020, acerca da manutenção do Calendário Universitário e da
adoção de atividades não presenciais em disciplinas dos cursos de Pós-graduação stricto sensu;

considerando a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História, ata nº
58, de 23 de abril de 2020;

considerando  Assembleia  Geral  Extraordinária  do  Programa de  Pós-Graduação em
História, ata nº 16, de 04 de maio de 2020.

TORNA PÚBLICO

PRORROGAÇÃO  das  INSCRIÇÕES para  o  ingresso de  estudantes  regulares  no
curso de Mestrado em História e supressão da etapa da prova escrita presencial no sistema
de  avaliação,  em  caráter  excepcional, ficando  mantidas  as  demais  condições  do  Edital  nº
18/2019-PPGH/UNICENTRO, cujo inteiro teor e instruções pertinentes se encontram no site do
Mestrado.

1. Da prorrogação
1.1  Ficam prorrogadas as inscrições e demais datas,  para o ingresso de  estudantes junto ao
Programa de Pós-Graduação em História e alterado o Cronograma do Edital nº 18/2019 – PPGH/
UNICENTRO, conforme segue:

Período de inscrições – somente no site do PPGH 01/02 a 31/05/2020

Homologação das inscrições 01/06/2020

1ª fase - análise e avaliação dos projetos de pesquisa 02 a 21/06/2020

Publicação  do  edital  com  resultado  da  1ª  fase  e 22/06/2020
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convocação para as arguições

2ª fase - realização das arguições 24 a 26/06/2020

Publicação do resultado final 30/06/2020

Matrícula para estudante regular 27/07/2020

Início das aulas 03/08/2020

2. Do Processo Seletivo

2.1 O processo de seleção constará de duas fases, em caráter excepcional:

I) análise e avaliação do projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, considerando a área de
concentração e as linhas de pesquisa. É considerado aprovado na primeira fase o candidato
que, no projeto de pesquisa, obtiver nota igual ou superior a sete inteiros (7,0);

II) arguição, que deverá ater-se, fundamentalmente, ao projeto de pesquisa apresentado pelo
candidato e, à perguntas e comentários sobre bibliografia proposta. É considerado aprovado
na segunda fase, o candidato que, na arguição, obtiver nota igual ou superior a sete inteiros
(7,0).

Publique-se.

Irati, 12 de maio de 2020.

Oseias de Oliveira,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 52/2019-GR/UNICENTRO
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