I Semana de História - USP
EDITAL PARA COLABORADORES
INFORMAÇÕES BÁSICAS

Período de implementação do projeto: 10 de abril até 10 de novembro.
Período de inscrições: 07 a 13 de abril de 2017
Período de entrevistas: 19 de abril de 2017
Formulário

para

inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ5WOAQnE4EKCNpaBN18IinuU
gKYJlI6XMvMMl-X15lmMA7g/viewform
Email para contato: semanadehistoriausp@gmail.com

1. O que é a Semana de História?
Tendo em vista o isolamento da Universidade em relação ao restante da
sociedade, um grupo de membros bolsistas do PET-História está organizando
a I Semana de História - USP. A ideia consiste em realizar acompanhamento
de trabalhos a serem desenvolvidos com turmas de escolas do estado de São
Paulo e realizar posteriormente um encontro semanal dentro do campus em
que serão apresentados os diferentes projetos desenvolvidos pelos alunos.
Nessa primeira experiência, optamos por selecionar cinco escolas,
sendo que duas pessoas da organização da Semana ficarão responsáveis pelo
acompanhamento dos trabalhos por escola, porém será dada total autonomia
aos alunos e professores no desenvolvimento dos projetos. Inicialmente,
pretendemos atuar junto a escolas do programa de Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Ante o momento de franco ataque ao ensino e História (encampado
sobretudo pela Medida Provisória nº 746/16 que instaura a Reforma do Ensino
Médio e não faz qualquer referência a esta disciplina e, assim, exclui-a
enquanto componente curricular obrigatório), o tema proposto pela organização

da Semana é centrado na discussão da importância dessa disciplina na
formação dos estudantes. Para tanto, apostamos enquanto título numa
referência a uma frase bastante presente no senso comum e que é
representativa da recorrente ideia de inutilidade da História: Quem vive de
passado é Museu? Essa expressão representa a visão de que a História é um
repositório de conhecimentos que não possuem qualquer relação com o mundo
contemporâneo e são apenas um conjunto de curiosidades sem relevância.
Desse modo, o objetivo é fomentar a reflexão crítica dos participantes a
respeito da importância da disciplina enquanto meio de entendimento do ser
em sua relação com o tempo e o espaço. Reafirmamos que os projetos a
serem desenvolvidos pelas turmas têm total autonomia de escolha e
elaboração e acreditamos que, qualquer que seja o recorte espacial e temporal,
a reflexão em torno do porque de se estudar História poderá ser trabalhada.
Desse modo, os acompanhamentos junto às escolas ocorrerão de maio
até outubro, quando terá lugar a realização do evento na Universidade, onde
os participantes poderão apresentar seus resultados para os demais e também
para o conjunto da comunidade universitária. O objetivo central com essa
atividade é, através da organização de uma semana na qual alunos da rede
pública de ensino tenham a oportunidade de apresentar trabalhos realizados ao
longo do ano, expandir a relação da universidade com a sociedade e torná-la
mais integrada com essa, uma vez que o ambiente universitário é um espaço
público à serviço do saber. Acreditamos também que possibilitar a vinda
desses estudantes para o espaço universitário é de suma importância, uma vez
que poucas pessoas possuem contato com o cotidiano da vida universitária
antes de ingressar em uma faculdade.

2. Como participarão as/os colaboradores?
Os membros bolsistas do PET-História que estão participando do projeto
já iniciaram o processo de procura e contato com possíveis instituições de
ensino participantes. Portanto, os colaboradores poderão contribuir nesse
processo inicial de prospecção ao ingressar. Para além disso, espera-se a
participação ativa nas leituras, discussões, acompanhamentos junto às escolas

e organização do evento ao final. O tempo de dedicação previsto é de
aproximadamente quatro horas semanais.

3. Seleção
Pretendemos selecionar 3 pessoas como colaboradoras para o
desenvolvimento da Semana por meio do presente Edital. A seleção se dará
por meio de entrevista a ser realizada com os membros bolsistas do
PET-História.

4. Inscrição
As/os candidatas/os deverão responder o formulário deste link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ5WOAQnE4EKCNpaBN18IinuU
gKYJlI6XMvMMl-X15lmMA7g/viewform até as 23:59h do dia 13 de abril de
2017. As entrevistas acontecerão no dia 19 de abril de 2017 no período da
manhã. Os horários de cada entrevista serão enviados por email à partir do dia
15 de abril de 2017.

