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Mestrado Profissional em História Ibérica da UNIFAL abre inscrições para 

ingresso em 2016 com orientadores antiquistas e medievalistas 

 

 

 

Encontram-se abertas as inscrições de 10/12/2015 à 30/01/2016 para o 

processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica - Mestrado 

Profissional - da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG). 

 
O Mestrado Profissional em História Ibérica visa integrar aos professores de 
História do Ensino Fundamental II e Médio no processo de formação 
continuada, qualificando-os para o desenvolvimento de práticas de ensino e 
de pesquisas que venham a contribuir para o avanço do processo de 
conhecimento, ensino e aprendizado da História da Península Ibérica nas 
áreas de História Antiga, Medieval e princípios da Idade Moderna. Para o 
desenvolvimento dessa proposta foi criada a linha de pesquisa Cultura, Poder 
e Religião de forma a agregar especialistas das áreas de História e áreas 
afins, bem como profissionais que trabalham com tecnologias voltadas a 
Educação que, mediante o trabalho de orientação e coorientação atuarão no 
processo de formação continuada dos professores do Ensino Fundamental II 
e Médio, tendo como produto final a elaboração de materiais com o uso de 
novas tecnologias de informação.
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No corpo docente do programa há grandes nomes do cenário historiográfico 

das áreas de História Antiga e Medieval, como o Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari 

(UNICAMP), Profª Drª Margarida Maria de Carvalho (UNESP/Franca), Cláudia 

Regina Bovo (UFTM), André Luis Pereira Miatello (UFMG), dentre outros. 

O diferencial do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica – Mestrado 

Profissional - da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG), é que além da 

tradicional dissertação, comum aos mestrados – tanto profissionais, quanto 

acadêmicos -, há a elaboração de um objeto de aprendizagem a ser aplicado em 

sala de aula do Ensino Básico ou Médio, utilizando das tecnologias da informação, 

ou seja, além de aprofundar e produzir conhecimentos em uma perspectiva 
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acadêmica, o Programa se propõe a lançar novas metodologias de ensino de 

História para o Ensino Básico e Médio. 

As avaliações para ingresso consistem em provas de língua estrangeira 

(espanhol/castelhano), avaliação teórica e arguição do pré-projeto de pesquisa. O 

processo de seleção será realizado entre os dias 02 e 22 de fevereiro de 2016, as 

matrículas entre os dias 24 e 26 do mesmo mês e o início do ano letivo no dia 10 de 

março. 

Para mais informações sobre o PPGHI, acesso ao edital e as inscrições 

acesse o endereço eletrônico: http://www.unifal-mg.edu.br/ppghi/ . 

 

 

Prof. Alex Rogério Silva 

Mestrando em História pela UNESP/Franca  
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