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EDITAL PROEX Nº 044/2015 

 

Processo seletivo de alunos  para o curso de extensão                                                                                                      

“O Brasil nas Nações Unidas” . 

 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital contendo normas, rotinas e procedimentos 

que orientam o processo seletivo de acesso ao Curso de extensão “O Brasil nas Nações Unidas”. 

 

1. DO CURSO 

O curso tem por objetivo oferecer estágio em pesquisa inter e (multi)disciplinar nas 

áreas de História e Relações Internacionais a ser realizado junto à Biblioteca Municipal Mário de 

Andrade (BMA). A pesquisa de campo consistirá no levantamento, no cadastramento, na seleção 

e na análise crítica de fontes históricas primárias que compõem o Acervo da Biblioteca 

Depositária das Nações Unidas (Sala ONU) - documentos oficiais da ONU e de seus organismos, 

e que está sob a guarda daquela biblioteca. A finalidade é estimular o uso da História enquanto 

instrumento para a reflexão sobre questões da política internacional contemporânea. 

 

1.1. CRONOGRAMA DO CURSO 

As atividades do curso ocorrerão nas datas, locais e horários estabelecidos no 

cronograma abaixo. As datas podem ser modificadas de acordo com a conveniência da 

coordenação do curso, mediante prévio aviso aos alunos. 
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DATA 

 

LOCAL HORÁRIO 

28/10/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

06/11/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

13/11/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

18/11/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

27/11/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

04/12/2015 SBC/UFABC 14h às 16h30 

11/12/2015 Sala ONU - Biblioteca Mario de Andrade 13h30 às 17h30 

05/02/2016 Sala ONU - Biblioteca Mario de Andrade 13h30 às 17h30 

12/02/2016 Sala ONU - Biblioteca Mario de Andrade 13h30 às 17h30 

19/02/2016 Sala ONU - Biblioteca Mario de Andrade 13h30 às 17h30 

26/02/2016 Sala ONU - Biblioteca Mario de Andrade 13h30 às 17h30 

04/03/2016 SBC/UFABC 14h às 16h30 

11/03/2016 SBC/UFABC 14h às 16h30 

 

1.2.  Programa: 

 Parte I – Metodologia, fontes e técnicas de pesquisa para o estudo das 

Relações Internacionais 

28/10 - Apresentação do programa. História das Relações Internacionais e História diplomática. 

06/11 - O uso da História enquanto instrumento para a compreensão da política internacional 

contemporânea. 

13/11- Fontes históricas e técnicas de pesquisa: elaboração de projeto de pesquisa 

 

 Parte II – O Brasil nas Nações Unidas 

18/11 - A paz pela força: a formação das Nações Unidas 

27/11 - Globalismo e regionalismo: o Brasil na organização mundial 

04/12 - Política exterior brasileira nas Nações Unidas: temas da agenda 
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 Parte III - Pesquisa de campo 

11/12 - Preparação para a pesquisa: o Acervo da Sala ONU – história, estrutura, organização e 

fundos documentais 

05/02 - Levantamento e seleção de documentos pelos alunos: Sala ONU/BMA 

12/02 - Levantamento e seleção de documentos pelos alunos: Sala ONU/BMA 

 

2. DOS PARTICIPANTES E DA OFERTA DE VAGAS 

2.1 – O presente edital refere-se ao preenchimento de 50 (cinquenta) vagas sendo: 

 25 vagas para alunos do Bacharelado em Relações Internacionais. 

  20 vagas para alunos de graduação em relações internacionais da UFABC 

 05 Vagas para alunos de pós-graduação da UFABC. 

Caso não sejam preenchidas todas as vagas em uma das categorias elas poderão ser 

remanejadas para a outra categoria. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – As inscrições para o processo seletivo ocorrerão no período de 05/10/15 a 

25/10/15. 

3.2 – Para inscrever-se o candidato deverá preencher o formulário no endereço 

eletrônico: http://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/585534/lang-pt-BR 

3.3  - No ato de inscrição o candidato deverá anexar documento, em formato “pdf”, 

que comprove pertencer ao público alvo do curso. (Declaração ou carteirinha do 

curso).  

3.4 – O preenchimento do formulário é de inteira responsabilidade do candidato e 

deverá ser feito de acordo com as instruções fornecidas no referido documento. 

Não será admitido pedido de retificação após o término das inscrições. 

3.5 Será considerada a ordem de inscrição para seleção dos candidatos. 

3.6 – O candidato que prestar declaração falsa ou inexata em qualquer etapa do 

processo terá a inscrição cancelada e todos os demais atos dela decorrentes 

anulados. 

http://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/585534/lang-pt-BR
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3.7 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.8 –   A inscrição e o curso são gratuitos. 

3.9 - A lista dos selecionados para o curso será divulgada no site 

http://proex.ufabc.edu.br/ no dia 26/10/2015 a partir das 16:00 horas. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 - Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pela 

coordenação do curso e pela Pró-Reitoria de Extensão. 

4.2 – Toda menção a horário neste edital e em outros documentos dele decorrentes terá 

como referência o horário de Brasília. 

 

 

Santo André, 01 de outubro de 2015 

 

 

 

 

Daniel Pansarelli 

Pró-Reitor de Extensão 

 

 

 

 

http://proex.ufabc.edu.br/

