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EDITAL PROGRAD-DIADM - Nº 2022.209 
 

O Programa de Educação Tutorial do Departamento de História, no uso de suas atribuições legais, torna 
público: 

 

1º Encontram-se abertas as inscrições para o Programa de Educação Tutorial (PET) no período de 24 a 31 de 
maio de 2022 para estudantes regularmente matriculadas/os nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
História presencial dos seguintes períodos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. (1º ao 3º ano da graduação) 

 

2º Para inscrição as/os candidatas/os deverão preencher formulário online disponibilizado no link 
https://forms.gle/DL9YH3AKQvtsSXbB6 

 

3º No ato de inscrição online a/o candidata/o concorda com os termos do Manual de Orientação Básica PET, 
disponível no link https://bit.ly/3yIG0tS 

 

4º No dia 2 de junho de 2022 será divulgada nas redes sociais do PET História a homologação das inscrições, 
bem como data, horário e local de entrevistas 

 

5º Para as entrevistas as/os candidatas/os deverão conhecer/estudar os seguinte materiais: 
 

a) VÁZQUEZ, Georgiane Garabely Heil. Gênero não é ideologia: explicando os Estudos de Gênero. (Artigo) 
In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/explicando- 
estudos-de-genero/ 

 

b) Documentário “Gênero sob ataque”, disponível no youtube pelo link https://www.youtube.com/watch? 
v=Aj3St_zUM7M 

 

6º O resultado da seleção será apresentado em ordem classificatória 
 

7º O ingresso da/o candidata/o no PET História será efetivado de acordo com a aprovação, classificação e 
disponibilidade de vagas. 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcela Teixeira Godoy, Diretor(a) Administrativo de 

Graduação, em 23/05/2022, às 10:55, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Georgiane Garabely Heil Vazquez, Professor(a), em 

23/05/2022, às 11:43, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando 

o código verificador 0996634 e o código CRC 6C8A7406. 
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