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EDITAL CURSO DE DIFUSÃO 

 INTRODUÇÃO À HISTORIOGRAFIA DO BANDITISMO: 
ABORDAGENS POSSÍVEIS 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP 

 
Estarão abertas as inscrições de 01 a 14 de dezembro de 2021, por meio digital, 
para o Curso de Difusão INTRODUÇÃO À HISTORIOGRAFIA DO BANDITISMO: 

ABORDAGENS POSSÍVEIS, promovido pelo Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, cujas aulas terão início em 16 de fevereiro de 2022. 

 
DOS OBJETIVOS 

O curso tem como objetivo proporcionar uma compreensão do banditismo 

para além da ideia formulada por Hobsbawm  e das pesquisas que 

tradicionalmente restringiram o fenômeno no Brasil ao Cangaço, sempre ligado 
a uma região específica (Nordeste), à seca e a uma temporalidade clássica, que 

vai do começo do século XX até os anos de 1940. 

 

DO PÚBLICO-ALVO 
Aluno de graduação e pós-graduação. 

 
 
DA ORGANIZAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

O curso será realizado no período de 16 de fevereiro a 23 de março  de 2022, as 
quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00. 

O curso será no formato remoto e  será ministrado duas vezez por semana, via 
Google Meet. Toda a bibliografia será passada aos alunos no primeiro dia de 

aula e comentada. Serão explicados outros detalhes importantes, como o uso 
da plataforma, a cobrança da presença e a participação nos encontros. Será 

disponibilizado também um tempo para atender alunos com possíveis dúvidas. 

O contato será via e-mail. 
 

 

Carga horária: 20 horas 
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DAS VAGAS 

Serão abertas 30 (trinta) vagas para alunos selecionados a partir da ordem de 

inscrição.  

 
DO VALOR DO CURSO 
O curso terá taxa de inscrição de R$50,00 (cinquenta reais). 

 
DOS CRITÉRIOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
Conforme Artigo 11, da Resolução CoCEX 7897, pelo menos dez por cento das 

vagas totais do curso terão direito à isenção. Desse modo, o curso oferecerá 03 

(três) vagas gratuitas: sendo 02 para discente/USP;  01 para Comunidade. 
O processo de seleção do bolsista será feito por meio de análise 

socioeconômica. Os interessados em solicitar isenção deverão enviar, ao e-mail 

cursoieb@usp.br, requerimento/ficha de isenção, disponível no site do IEB - 
http://www.ieb.usp.br/extensao/, com justificativa do pedido e os documentos 

necessários para análise (comprovantes dos recursos financeiros e/ou 
comprovantes de inscrição no Cadastro único para Programas Sociais do 

Governo Federal, e outros documentos que acharem pertinentes) no período de  
01 a 7 de dezembro de 2021.  

Atenção: o candidato que solicitar a isenção de taxa de inscrição deve realizar 

sua inscrição no curso por meio sistema Apolo dentro do período estabelecido 

para inscrição (01 a 14 de dezembro de 2021). 

Em caso de empate, será considerado como critério de desempate: currículo 

A lista de candidatos contemplados com a isenção será divulgada no site do IEB 
- http://www.ieb.usp.br/extensao/,  em 16 de dezembro de 2021. 

 

DA INSCRIÇÃO 
As inscrições deverão ser feitas por meio digital (sistema Apolo), a partir das 

8h00 do dia 01 de dezembro até às 17h00 do dia 14 de dezembro de 2021. Não 
serão aceitas inscrições fora do prazo. 
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Para realizar sua inscrição, o candidato deverá: 

 
a) fazer inscrição on-line, pelo sistema Apolo https://uspdigital.usp.br/apolo/ > 
Menu esquerdo "Inscrições on-line" > Fazer inscrição > Escolher "Instituto de 

Estudos Brasileiros”; 

b) fazer o upload dos documentos comprobatórios exigidos pelo curso: 
o Cópia do RG (frente e verso) ou Registro Nacional de Estrangeiros. Não 

será aceita cópia da CNH, pois não contém dígito nem data de expedição do RG, 
informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do certificado. 
o Cópia do CPF; 
o Documento que comprove fazer parte do público alvo. 
o Currículo. 

 
c) pagar a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por meio de 
boleto bancário (o link para gerar o boleto bancário será enviado por e-mail, 

até 17 de dezembro de 2021, aos candidatos selecionados (ordem de 
inscrição). O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até a data de 

vencimento do boleto. 

 
A taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) não será devolvida aos 
candidatos que deixarem de cumprir os requisitos formais exigidos.  

 
DA SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos será feita mediante ordem de inscrição. 
A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 16 de dezembro de 2021, 
acompanhada de lista de espera. 
Os candidatos selecionados receberão por email até o dia 17 de dezembro o link 
para gerar o boleto referente à taxa de inscrição. O candidato que não efetuar o 
pagamento da taxa até a data de vencimento do boleto não terá sua inscrição 
confirmada e não poderá participar do curso. 
Se houver desistências, os candidatos em lista de espera poderão de chamados. 

 
 
CRONOGRAMA 
- Período de  inscrições: de 01 a 14 de dezembro de 2021, por meio do 
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Sistema Apolo (https://uspdigital.usp.br/apolo/); 

- Divulgação  dos candidatos isentos/selecionados/lista de espera: 16 de  

dezembro de 2021, no site http://www.ieb.usp.br/extensao/; 
 

- Período do curso: 16 de fevereiro a 23 de março de 2022. 

http://www.ieb.usp.br/extensao/

