
 
 
  
  

  
 

II Semana de História - USP 

EDITAL PARA COLABORADORES  
 

 
 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS  
 
Período de implementação do projeto: de março até novembro de 2018 

Período de inscrições: 12 a 19 de março de 2018 

Período de entrevistas: 22 a 23 de março de 2018 

Formulário para inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusK

KyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.555

21663 

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 II 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, de duração de uma semana, dentro do campus em que             

serão apresentados os diferentes projetos desenvolvidos pelos alunos.  

Na segunda edição da Semana de História pretendemos selecionar de 4 a 6 escolas              

do ensino público, 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 ensino de Educação de Jovens e Adultos             

(EJA) repetindo a escolha que fizemos na primeira edição, porém a questão ainda             

está em discussão e desejamos a participação dos colaboradores nesse quesito.           

Toda Semana de História se desenvolve em torno de um tema escolhido pela equipe              

de organização (membros do PET e colaboradores), o tema do ano passado foi             

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusKKyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.55521663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusKKyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.55521663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusKKyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.55521663


 
 
  
  

“Quem vive de passado é museu?” já que queríamos atentar as escolas sobre a              

importância do ensino de História nos níveis fundamental e médio. Para nossa II             

Semana de História ainda não formulamos um tema pois ele será decidido pela             

equipe ao longo do 1° semestre após discussões e leituras afins. A segunda etapa da               

Semana se desenvolverá ao longo do 2° semestre, será a fase dos            

acompanhamentos dos projetos nas escolas.  

A realização do evento ocorrerá próximo ao fim do 2° semestre na Universidade,             

onde os participantes das escolas 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-las mais              

integradas, 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?  

 

O primeiro semestre do projeto será dedicado principalmente às leituras sobre           

temáticas que envolvem a educação pública e a EJA. Dessa forma, espera-se a             

participação ativa do colaborador nas leituras e discussões sobre esses temas, uma            

vez que constitui base importante para a segunda etapa do projeto. É importante             

frisar que os membros do PET ainda não iniciaram o processo de procura e contato               

das escolas, de modo que o colaborador também poderá atuar nessa fase do projeto.  

O segundo semestre será dedicado ao acompanhamento das escolas. Espera-se          

que o acompanhamento dos projetos vinculados à II Semana de história seja a partir              

de duplas de participantes do projeto (tanto membros do PET como colaboradores)            

que se comprometam a acompanhar uma das escolas. O tempo de dedicação            

previsto é de aproximadamente quatro horas semanais.  

 

 

 

 

 



 
 
  
  

3. Seleção  
 
Pretendemos selecionar 6 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/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusK

KyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.555

21663 até as 23:59h do dia 19 de março de 2018. As entrevistas acontecerão nos               

dias 22 e 23 de março de 2018. Os horários de cada entrevista serão enviados por                

e-mail à partir do dia 20 de março de 2018. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFl6wA0oZ8f6RmomECscozANweAusKKyXaf6JFtWRqOmhN4Q/viewform?entry.1209004581&entry.1118492061&entry.55521663
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