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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E HORÁRIO DE
DISCIPLINAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
MATRÍCULA
1 - Na documentação para realizar a inscrição foram solicitados os seguintes
documentos:
- 1 (uma) cópia da carteira de identidade e do CPF;
- 1 (uma) cópia do último comprovante de votação ou
correspondente;
- 1 (uma) foto 3 x 4 recente, identificada no verso.
- 1 (uma) cópia do diploma de graduação, expedida pela
Secretaria
Acadêmica da instituição de origem e do
Histórico Escolar.
2 - Caso alguns desses documentos tenham sofrido alterações, apresentar cópia
de documentação atual;
3 - Apresentar cópia de comprovante de endereço.
4 - Atentar para o que pede o item 8, do edital 001/2019:
“Para efetivar a matrícula o candidato deverá entregar cópias de documentos
comprobatórios de atuação na Educação Básica e/ou instituições de
preservação, memória e cultura, tais como portaria, contrato, carteira de
trabalho, certificado, contracheques recentes. Não serão aceitas
declarações.
“O candidato deve ficar atento às datas de matrícula”.
“A não efetivação da matrícula no dia fixado implica na desistência do candidato
em matricular-se no PPHISPAM, perdendo todos os direitos adquiridos pela
aprovação e classificação no processo seletivo”.
5 - O dia fixado no edital 001/2019 foi alterado para 14/08/2019, das 14 às 18
horas, na Coordenação do PPHispam.
6 - No ato da matrícula, o candidato preencherá formulário específico para esse
fim.

HORÁRIO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
Disciplinas obrigatórias
Disciplina

Carga-horária

Dia e horário

Docentes

Metodologia e Prática 60 horas
da Pesquisa em
Ensino e História

Quinta-feira /
14 às 18 horas

Juliana Ricarte
Ferraro / Regina
Célia Padovan

Teoria da História

60 horas

Sexta-feira /
14 às 18 horas

Marcos Arraes /
Rita de Cássia
Guimarães Melo

Disciplina

Carga-horária

Dia e horário

Docentes

Fontes históricas
para História da
Amazônia

60 horas

Quinta-feira / 8
às 12 horas

Marcelo Santos

Sexta-feira / 8
às 12 horas

Odair Giraldin

Disciplinas optativas

História e Cultura dos 60 horas
Povos Indígenas

Observações:
a) Todos os alunos serão matriculados nas disciplinas obrigatórias;
b) Todos os alunos devem escolher uma das disciplinas optativas;
c) Os nomes dos docentes das disciplinas obrigatórias e optativas podem
ser alterados até o início das aulas, em decorrência de imprevistos.
Vasni de Almeida / Coordenador
07 de junho de 2019.

