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Araguaína, 01 de novembro de 2019. 

 

 

Às Unidades Escolares. 

 

Assunto: VIII Semana do Curso de História 

                IV Encontro do Mestrado Profissional em Ensino de História (Prof.História)  

 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

 

 

1. No intuito de fazer uma imersão Pedagógica, tendo como foco a história e o 

ensino de história, especialmente, os desafios e as possibilidades abertas à formação e atuação 

dos (as) professores (as), que estão diante de uma nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Entre os desafios da formação e atuação docente, frente ao desinteresse dos alunos, 

o pouco hábito da leitura, o deslumbre com as redes sociais, a desvalorização das Ciências 

Humanas e a ampliação da aprendizagem não-formal, que vem, cada vez mais, reduzindo o 

papel da escola,   

2. Acontecerá a VIII Semana  do Curso de História  nos dias 19 a 23 de 

novembro de 2019, na Universidade Federal do Tocantins, Campus Cimba. 

3. As inscrições deverão ser realizadas link  

https://semanadehistoriaar.wixsite.comsemanadehistoriauft e confirmadas, mediante 

pagamento, no LHIS – Laboratório de História – Bala II. 

4. Os apresentadores de trabalho nos Simpósios Temáticos devem enviar, 

obrigatoriamente, o título e o resumo da comunicação, de acordo com as normas, anexas, para 

o e-mail semanadehistoriaarg@gmail.com 

5. Os graduandos e professores que quiserem receber certificados de 40 horas, 

bem como a pasta do evento, devem pagar a inscrição. 

6. Os participantes que não puderem confirmar a inscrição pessoalmente no LHIS 

poderão solicitar sua inscrição por e-mail  ou no site, seja como ouvinte ou apresentador de 

trabalho, e efetuar o pagamento no ato do credenciamento nos dias 19 a 20 de novembro de 

2019. Deve-se informar se é ouvinte ou  apresentador  de trabalho, colocar nome, telefone e e-

mail. Se for apresentar trabalho, deve indicar o ST (Simpósio Temático) e enviar o resumo, 

conforme as novas do evento. 

7. Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Currículo à disposição para 

eventuais esclarecimentos, bem como, o servidor Itamar, por meio do telefone 3411- 5021.  
 

 

Atenciosamente, 
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