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MANUAL DISCENTE
PROGRAMA DE PÓS
GRADUAÇÃO
EM ENSINO DE HISTÓRIA
(PROFHistória)
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Coordenação – Pós-Graduação em Ensino de História
Coordenadora: Profª. Drª. Maria Rita de Almeida Toledo
Vice-Coordenador: Profª. Drª. Elaine Lourenço
Secretária: Vilma Gama da Silva Castro
Atendimento da Secretaria:
De 2ª a 6ª feira, das 13h às 19h.
Contato: Em razão da pandemia, somente remoto, por email,
profhistoria.eflch@gmail.com
Representante Discente
Ana Maria Anunciato anaanunciato@gmail.com
Regulamento do Programa
O regulamento é o documento que gerencia o funcionamento
do programa. Este e outros documentos importantes estão
disponíveis na página:
https://unifesp.br/campus/gua/pos-graduacao/profhistoria
Deve sempre ser consultado junto a este manual.
Conforme normas da Capes, os alunos do ProfHistória deverão fazer o
cadastro na Plataforma da Educação Básica (antigamente chamada de
Plataforma Freire). https://eb.capes.gov.br

TÍTULO CONCEDIDO

Mestre/a em Ensino de História.
DURAÇÃO DO MESTRADO
O tempo de duração do Mestrado Profissional é de 24 meses e
prevê uma carga horária de 28 créditos.
Email institucional (Página 11)
https://unifesp.br/campus/gua/manual-do-calouro-online
MATRÍCULAS
MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS E REMATRÍCULA SEM DISCIPLINA
A escolha das disciplinas que serão cursadas a cada semestre deve ser realizada
atentando-se
para
o
Regimento
Geral
do
ProfHistória
(PROFHISTORIA_NACIONAL.pdf) e em conjunto com o/a orientador/a.

Para fazer as matrículas em disciplinas, deve-se acessar a “Pasta Roxa”, pelo
sistema SIIU. Para tanto é preciso ter login e senha da Unifesp. Matrículas com
disciplinas são semestrais e o calendário para matrícula é divulgado pelo SIIU e
o catálogo das disciplinas oferecidas semestralmente está disponível aqui:
https://sti.unifesp.br/dpg
Estudantes que já cumpriram todos os créditos em disciplinas previstos no
Regimento do Programa devem solicitar "matrícula sem disciplinas", realizadas
por meio da intranet da Unifesp (https://intranet.unifesp.br/) e é necessária a
anuência do orientador.
Outras alterações:
https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/pos-graduacao/stricto-sensu/formularios
-da-pos-graduacao-stricto-sensu/category/86-alteracoes-na-matricula

GRADE CURRICULAR E CRÉDITOS DO MESTRADO
Lista das disciplinas do 1º semestre de 2022
Terças

Quintas

Matutino (9h00-13h00)

Matutino (9h00-13h00)

Teoria da História

História do Ensino de História

Maria Rita de Almeida Toledo

Alexandre Pianelli Godoy

Disciplina obrigatória

Disciplina obrigatória

Vespertino (14h00-18h00)

Vespertino (14h00-18h00)

Currículo de História: memória e produção de
identidade/diferença

Narrativa, imagem e a construção do fato
histórico

João do Prado Ferraz de Carvalho

Ana Lúcia Lana Nemi

Disciplina Optativa

Disciplina Optativa

Abaixo segue um diagrama com o fluxo ideal das disciplinas,

qualificação, defesa e demais atividades, cobrindo os dois primeiros anos
do mestrado:
A carga de disciplinas eletivas podem ser cursada no ProfHistória ou em outros programas

EXAME DE QUALIFICAÇÃO
Corresponde à discussão do projeto, que deve contemplar, necessariamente, a perspectiva
crítico-analítica e a apresentação inicial da perspectiva propositiva da dissertação. Trata-se de
um texto acadêmico no qual é preciso constar: a explicitação e a justificativa do tema e o
problema de pesquisa; os objetivos do trabalho e as interlocuções teóricas privilegiadas, bem
como o plano que especifica e justifica o formato da dissertação pretendida. Essa etapa deve
estar concluída até o 18º mês do curso, quando o discente deverá apresentar e discutir o
projeto de dissertação com uma banca formada por, no mínimo, três docentes, sendo um o
orientador.

SOLICITAÇÃO DE ATESTADOS E OUTROS DOCUMENTOS
Atestado de Matrícula: Solicitar à Secretaria de Pós-Graduação somente pelo
e-mail profhistoria.eflch@gmail.com
Passe Escolar: Solicitar à Secretaria da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa
através do site: https://ppg.guarulhos.sites.unifesp.br/informes/transporte
subsidiado
Histórico Escolar/Diploma: O próprio aluno consegue baixar o histórico.
https://ppg.guarulhos.sites.unifesp.br/informes/solicitacao-de-documentos-academicos#emis
s%C3%A3o-de-diplomas-solicita%C3%A7%C3%A3o-realizada-remotamente Eventuais

pedidos de correção ou questionamentos sobre o Histórico Escolar devem ser
feitos por e-mail e enviados para a Secretaria da Pós-Graduação.

