CURSO DE EXTENSÃO
HISTÓRIA DE MINAS GERAIS (SÉCULOS XVIII-XIX):
Perspectivas teórico-metodológicas para o ensino

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO
1. O curso de extensão “História de Minas Gerais (séculos XVIII-XIX): perspectivas
teórico-metodológicas para o ensino” é promovido pelo Núcleo de Pesquisa Impérios e
Lugares do Brasil, vinculado ao Departamento de História e ao Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto.
2. O curso visa capacitar professoras/es da educação básica em tópicos referentes à
história social, política, econômica e cultural de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX.
3. O curso é voltado para professoras/es da educação básica com formação em História
ou em áreas afins.
4. O curso será ofertado integralmente na modalidade de educação à distância, com
atividades síncronas e/ou assíncronas, e possui carga horária de 40 (quarenta) horas.
5. A/O cursista deve ter disponibilidade de estudo de no mínimo 10 (dez) horas semanais.
6. As atividades síncronas serão realizadas preferencialmente no turno noturno, conforme
cronograma a ser divulgado no início do curso.
7. Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas.
8. Do total de vagas ofertadas, 40 (quarenta) serão destinadas a docentes da rede pública,
das quais 23 (vinte e três) serão reservadas a candidatas/os negras/os e indígenas e
02 (duas) a candidatos com deficiência.
9. As inscrições devem ser realizadas de 09/03/2022 a 20/03/2022, exclusivamente por
meio do endereço: https://abre.ai/d7tc.
10. A seleção das/os inscritas/os será realizada por ordem de inscrição e atendendo aos
critérios de preenchimento das vagas, conforme item 8 deste regulamento.
11. A coordenação do curso dará ampla publicidade à lista de inscritas/os, à ordem de
inscrição e ao preenchimento das vagas reservadas.
12. Não caberá recurso contra o resultado da seleção.
13. O resultado da seleção das/os cursistas será divulgado no dia 28/03/2022 no endereço:
https://ppghis.ufop.br/.
14. O curso inicia-se no dia 04/04/2022.
15. Dúvidas sobre o curso e/ou regulamento de inscrição podem ser enviadas para o email: ilb.cppghis@ufop.edu.br.
Coordenação do Curso
Mariana, 07 de março de 2022.

