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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORXS 

 

Projeto de Monitoria:  HISTÓRIA DE ANGOLA - SÉCULOS XVII E XVIII 

 

Coordenação: Profa. Dra. Fabiana Schleumer 

UC: HISTÓRIA DE ANGOLA: TEMAS, FONTES E PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

Público-alvo: Estudantes regularmente matriculadas/os no curso de História da EFLCH 

Duração: 2 semestres 

Vagas: 2 voluntárias 

 

Resumo do Projeto:  

O projeto de monitoria intitulado “História de Angola nos séculos XVII e XVIII” 

a ser desenvolvido no âmbito do Departamento de História da Universidade Federal de 

São Paulo sob a responsabilidade da Profa. Fabiana Schleumer vincula-se à unidade 

curricular eletiva “História de Angola: temas, fontes e perspectivas de pesquisa”. 

 O objetivo geral do projeto é possibilitar aos alunxs a vivência da prática 

pedagógica como alternativa a sua experiência no ambiente universitário. Dessa maneira, 

procura-se ampliar a participação dos alunxs de graduação no processo educacional tanto 

nas atividades de ensino quanto de pesquisa científica. Em suma, busca-se contribuir para 

o aprofundamento dos conhecimentos obtidos ao longo da trajetória acadêmica através 

de troca de experiências e de uma maior aproximação/integração entre professorxs, 

alunxs e monitorxs.   

A partir do estudo da História de Angola nos séculos XVII e XVIII espera-se que 

ao final da monitoria os/as alunxs sejam capazes de: a) analisar as especificidades da 

cultura angolana em África; b) compreender as relações entre Angola e Brasil a partir dos 
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conceitos de mundo atlântico e crioulização; c) atuar enquanto multiplicadores no 

ambiente escolar dos conteúdos desenvolvidos durante o projeto.  

 

Cronograma: 

a) Período de inscrição: 15/08 a 19/08/2022 

b) Entrevista: 23/08/2022 por videoconferência ou outro meio digital em horário a 

combinar 

c) Divulgação dos candidatxs selecionadxs: 25/08/2022 

d) Início das atividades dos monitorxs: 05/09/20222 

 

Procedimentos para inscrição: 

Enviar carta de manifestação de interesse para o e-mail: schleumer@unifesp.br . No 

campo assunto do e-mail deverá constar:  SELEÇÃO MONITORIA ANGOLA – 

2022/2023 

 

Perfil desejável: 

a) Ter cursado e obtido aprovação nas seguintes unidades curriculares: História de 

Angola: temas, fontes e perspectivas de pesquisa e/ou História da África;  

b) Interesse em adquirir e/ou aprofundar conhecimentos sobre metodologia de 

pesquisa em História de Angola; 

c) Disponibilidade semanal de 12 horas, sendo 6h presenciais; 

d) Possuir computador em casa com acesso à internet.  

 

 

Critérios de seleção dos monitorxs 

a) Pertencer e autodeclarar-se membrx de um dos seguintes grupos: pretxs, pardxs, 

quilombolas e indígenas; portadorxs de deficiência; mulheres e comunidade 

LBTQIA+; 

b) Apresentação de carta de manifestação de interesse; 

c) Participação em entrevista por videoconferência ou outro meio digital; 

d) Participação em outras edições do Projeto de Monitoria: História de Angola - 

séculos XVII e XVIII.  

 

 

 

Guarulhos, 12 de agosto de 2022 
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