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Para realizar a Inscrição no processo de seleção do 
ProfHistória

Para realizar a Inscrição no processo  de seleção, você deverá seguir 2 Passos:

• Passo 1: Cadastro no Sistema

• Passo 2: Inscrição

Nos próximos slides cada passo será explicado didaticamente, a fim de que todas as 
possíveis dúvidas referentes ao Processo de Inscrição sejam dirimidas.

Para esclarecimentos, entre em contato com a Secretaria do Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de História – ProfHistória, através do e-mail: 

profhistoria@unespar.edu.br, ou pelo telefone (44) 3518-1838.

A Coordenação



Antes de tudo, acesse o site para realizar sua Inscrição:

profhistoria.unespar.edu.br

Em seguida, clique em “FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI”, como na imagem:



Você será direcionado ao site: http://www.profhistoria.uerj.br/, no qual está o 
link para se inscrever na Seleção.

Assim, clique em “Inscrições abertas”, como na imagem:



1) Para realizar o cadastro no sistema

Clique na caixa “NÃO POSSUI CADASTRO?”, conforme a figura abaixo:



Atenção!

Se você se inscreveu nos Processos Seletivos anteriores, você já tem cadastro no 
sistema. Nesse caso, utilize seu CPF e sua Senha:



1) Para realizar o cadastro no sistema

Preencha todos os seus dados pessoais: 

Aqui você deverá criar uma senha. Importante: Anote-a, pois é
com ela e com seu CPF que você conseguirá acessar o sistema
posteriormente.



1) Para realizar o cadastro no sistema
Depois, clique na aba “Dados para contato” e preencha o que se pede e, por 

fim, clique em “Salvar”:



2) Para realizar a inscrição ao exame
Após o cadastro ser concluído, você será direcionado(a) à seguinte página:

Clique na opção 
“ProfHistória 2019”



2) Para realizar a inscrição ao exame
Nesse momento serão exibidas duas opções, conforme a figura abaixo:

•Na primeira opção estão contidos os documentos referentes à inscrição, tais 
como o edital e anexos (esses mesmos documentos estão presentes na página 
inicial do site). Você deve ler todos os arquivos antes de iniciar a inscrição;

•Na segunda opção se inicia, efetivamente, a inscrição ao exame de seleção 
do ProfHistória. Clique nela!



2) Para realizar a inscrição ao exame
Na página que será aberta, clique em “Prosseguir”:

•Na primeira opção estão contidos os documentos referentes à inscrição, tais 
como o edital e anexos (esses mesmos documentos estão presentes na página 
inicial do site). Você deve ler todos os arquivos antes de iniciar a inscrição;

•Na segunda opção se inicia, efetivamente, a inscrição ao exame de seleção ao 
ProfHistória. Clique nela!
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2) Para realizar a inscrição ao exame
Em seguida, confira se todos os seus dados estão corretos:



2) Para realizar a inscrição ao exame
Depois, informe a Instituição à qual deseja concorrer: 

Universidade Estadual do Paraná

Muita atenção na hora de 
selecionar a instituição!



2) Para realizar a inscrição ao exame
Role a página até ao fim e confirme a cidade para a realização da prova

(CAMPO  MOURÃO – PR) e clique em “Prosseguir”:



2) Para realizar a inscrição ao exame
Na página seguinte, verifique novamente seus dados, a Instituição onde concorrerá 

(Universidade Estadual do Paraná) e o exame selecionado (Mestrado 
Profissional em História – UNESPAR). Depois, assinale a “Solicitação de 

inscrição e aceitação das normas do processo seletivo” e clique em “Confirmar”:



2) Para realizar a inscrição ao exame
Pronto! Sua inscrição foi finalizada. Agora, clique em “Gerar boleto” e, em 

seguida, imprima-o e efetue o pagamento até a data de vencimento 
(26/09/2018).

Caso queira, você poderá imprimir, também, o Recibo de 
Requerimento de Inscrição. Mas atenção: não confundir esse Recibo 
com o Cartão de Confirmação de Inscrição, a ser emitido após a 

confirmação do pagamento, em 08/10/2018!



* Gerando a segunda via do boleto
Se necessário, você poderá emitir a segunda via do boleto. Para isso, acesse o 

site: http://www.profhistoria.uerj.br/
Clique em “Inscrições abertas” e acesse a sua conta com seu CPF e senha.



* Gerando a segunda via do boleto
Em seguida, clique em “Segunda via do boleto bancário” e faça a impressão.



Caso haja mais dúvidas em relação ao processo de inscrição, ou à seleção ao 
Mestrado, entre em contato conosco:

Coordenação Acadêmica Local do

Programa de Mestrado em Ensino de História – ProfHistória 

Universidade Estadual do Paraná – Campus de Campo Mourão

Av. Comendador Norberto Marcondes, 733
Campo Mourão - Paraná - Brasil - CEP 87.303-100

Fone: (44) 3518-1838

E-mail: profhistoria@unespar.edu.br 


