
Mestrado profissional em ensino de 

História - ProfHistória 
 
Poderão participar do Exame Nacional de Acesso 
2018 candidatos que atendam aos seguintes pré- 
requisitos:  
a) ser portador de diploma de curso superior de 
licenciatura (qualquer licenciatura), devidamente 
registrado no Ministério da Educação;  
b) atuar como professor de História em qualquer ano 
da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino 
Médio). 
Para acessar o Edital e mais 
informações http://www.profhistoria.uerj.br/ ou pelo 
telefone (79) 3194-6761. 
Como se inscrever: 
Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no 
período de 14/08 à 28/09/2017, adotar os seguintes 
procedimentos: 
 a) acessar o endereço eletrônico 
www.profhistoria.uerj.br; 
 b) tomar ciência das normas do Edital;  
c) preencher, de acordo com as instruções 
específicas disponíveis, o requerimento de inscrição;  

c.1) o candidato deverá, obrigatoriamente, 
ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
documento de identificação;  
c.2) serão aceitos os documentos de 
identificação expedidos por Secretarias de 
Segurança Pública, Forças Armadas, 
Polícias Militares e demais órgãos 
legalmente habilitados para emissão de tais 
documentos, além da Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, passaporte e Carteira 
de Trabalho e Previdência Social;  

d) imprimir o recibo do requerimento de inscrição;  
e) imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais); 

f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 
29.09.2017.  
 
DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  
  
O Cartão de Confirmação de Inscrição, comprovante 
formal da inscrição, deverá ser obtido no endereço 
eletrônico www.profhistoria.uerj.br no prazo 
estabelecido no calendário. 
 O candidato, ao obter o Cartão de Confirmação de 
Inscrição, deverá:  
a) tomar ciência do horário e local (endereço e 
número da sala) de realização da prova;  
b) conferir seus dados pessoais e a instituição 
escolhida no requerimento de inscrição.  
O candidato que verificar incorreções em seus dados 
pessoais no Cartão de Confirmação de Inscrição 
deverá solicitar, pelo endereço eletrônico - 
profhistoria@dsea.uerj.br, retificação de dados, 
mediante cópia digitalizada do documento de 
identificação, no período indicado no calendário.  
Nenhuma retificação de dados será efetuada após o 
prazo previsto no calendário, valendo, portanto, os 
dados constantes no Cartão de Confirmação de 
Inscrição.  
Não poderá ser alterado, conforme item 3.10 do 
Edital, o local de prova. 
 
 DA PROVA  
 
O Exame Nacional de Acesso 2018, realizado na 
data estabelecida no calendário que poderá ser 
acessado na página do PROFHISTÓRIA, será 
composto de Prova Objetiva, contendo 20 questões 
de múltipla escolha, e Prova Discursiva, contendo 
uma questão, ambas de caráter eliminatório e 
classificatório.  
O candidato deverá ser capaz de responder a 
problemas propostos, refletindo sobre os temas 
fundamentais da disciplina História e de seu ensino, 

conforme Programa indicado em anexo do edital a 
ser acessado na página do PROFHISTÓRIA. 
O candidato deverá apresentar-se no local da prova, 
no dia indicado no calendário, uma hora antes do 
início da prova, munido de Cartão de Confirmação de 
Inscrição, caneta esferográfica de corpo 
transparente, com tinta preta ou azul, e original de 
qualquer documento oficial de identificação com foto. 
 Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identificação original por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento, expedido há no máximo 90 (noventa) 
dias, que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial. 
 
 
DO RESULTADO  
 
A Prova Objetiva e a Prova Discursiva valerão dez 
pontos cada.  
Somente terão a Prova Discursiva corrigida os 
candidatos que:  
a) obtiverem o mínimo de 70% de acertos das 
questões válidas na Prova Objetiva;  
b) estiverem inseridos no grupo correspondente a 
quatro vezes o número de vagas destinadas à 
instituição escolhida pelo candidato no ato da 
inscrição, considerando-se os primeiros classificados 
pela ordem decrescente das notas obtidas na Prova 
Objetiva. 
Nenhum dos candidatos empatados na última 
classificação será considerado eliminado.  
As notas da Prova Objetiva e da Prova Discursiva 
serão divulgadas em data e local informados no 
calendário. 
Será eliminado do Exame Nacional de Acesso 2018 
o candidato que estiver incluído em, pelo menos, 
uma das situações a seguir: 
 a) não obtiver o mínimo de 70% de acertos das 
questões válidas na Prova Objetiva;  
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b) não obtiver nota mínima igual a 7,0 (sete) na Prova 
Discursiva.  
 O candidato poderá requerer, pelo endereço 
eletrônico - profhistoria@dsea.uerj.br, cópia de sua 
Folha de Respostas da Prova Discursiva e do Cartão 
de Respostas da Prova Objetiva em um prazo de até 
quarenta e oito horas após a divulgação do resultado 
da respectiva prova.  
Serão admitidos pedidos de revisão de notas da 
Prova Discursiva no período, horário e local 
informados no calendário. 
 
 
Datas importantes 
 

Inscrição 14/08 a 28/09/17 www.profhistoria.uerj.br  

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 
29/09/2017 Agências bancárias e Casas lotéricas  

Solicitação de condições específicas para a 
realização da prova (candidatos portadores de 
necessidades especiais) 16/08 a 02/10/2017 

Solicitação de atendimento especial para a 
realização da prova (candidatas lactantes) 16/08 a 
02/10/2017 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 
10/10/2017  

Retificação de dados 11/10/2017  

Aplicação da prova 22/10/2017 Local indicado no 
Cartão de Confirmação de Inscrição  

Divulgação do gabarito oficial 22/10/2017 

Recurso 23 e 24/10/2017  

Listagem de notas das provas objetivas e discursiva 
17/11/2017  

Pedido de revisão de nota da prova discursiva – 
22/11/2017 

Último dia para pagamento da taxa de revisão 
23/11/2017 AGÊNCIA BANCÁRIA E CAIXA 
LOTÉRICA  

Regularização do pagamento da taxa de revisão 
(pagamento efetuado e solicitação não confirmada). 
24/11/2017  

Resultado final 30/11/2017  

Matrícula 08/12/2017 - Conforme edital de matrícula 
a ser publicado. 

 
 
 
 
Corpo Docente 
 
Profª. Drª. Marizete Lucini (Coordenadora UFS) 
 
Prof. Drª Andreza Santos Cruz Maynard 
Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro Santos 
Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard  
Prof. Dr. Fábio Alves dos Santos 
Profª. Drª Janaína Cardoso de Mello 
Prof. Dr. Joaquim Tavares da Conceição 
Prof. Dr. Karl Schuster Veríssimo de Sousa Leão 
Prof. Dr. Lucas Miranda Pinheiro 
Prof. Dr. Marcos Silva 
Prof. Dr. Paulo Heimar Souto 
Prof. Dr. Petrônio José Domingues 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sobre o PROFHISTÓRIA 

O Mestrado Profissional em Ensino de História, 
ProfHistória, é um programa de Pós-
Graduação stricto sensu reconhecido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação e 
com conceito 4. Visa à formação continuada do 
docente em História que atua na Educação Básica, 
propiciando qualificação certificada para o exercício 
da profissão. O ProfHistória, que conduz ao título de 
Mestre em Ensino de História, é um curso presencial, 
com oferta simultânea nacional, coordenado pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 
Sergipe, o curso será ofertado pela Universidade 
Federal de Sergipe, no Campus São Cristóvão. 
Serão ofertadas 20 vagas, distribuídas entre as 
seguintes linhas de pesquisa: Saberes históricos no 
espaço escolar; Linguagem e narrativas históricas: 
produção e difusão e Saberes históricos em 
diferentes espaços de memória. As inscrições serão 
de 14 de agosto a 28 de setembro de 2017 e a prova 
de seleção ocorrerá no dia 22 de outubro de 2017.  
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