
 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 
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EDITAL Nº 155/2014 

 

ALTERAÇÃO DE EDITAIS  

 

A Reitora pro tempore, da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei 

12.289, de 20.07.2010, publicado no DOU de 21.07.2010, tendo em vista o disposto na 

Portaria nº 257, de 27.03.2013, publicada no DOU de 28.03.2013, resolve:  

 

1. Alterar o Anexo II do edital nº 147 da Unilab, de 29.10.2014, publicado no DOU 

de 30.10.2014, conforme segue:  

Onde se lê:  

“PROGRAMA 

Setor de Estudo: História 

 

1. África antes do contato europeu: um debate historiográfico; 
 

2. O mundo islâmico na África; 
 

3. O sistema colonial nas Américas e o papel do escravismo atlântico; 
 

4. O tráfico de escravos e o mundo atlântico: intercâmbios econômicos e culturais; 
 

5. Escravidão: movimentos abolicionistas e de resistência no Brasil; 
 

6. Raça, cultura e a construção do Estado-nação brasileiro; 
 

7. A administração colonial europeia na África: impactos sociais e econômicos; 
 

8. Antirracismo e anticolonialismo: a articulação pan-africanista; 
 

9. Processos de independência de países africanos de língua oficial portuguesa; 
 

10. Conflitos sociais e reordenamento político-cultural; 
 

11. Fontes para a história da África e dos africanos no Brasil.” 
 

 

 

 

 



 
 

Leia-se: 

 

“PROGRAMA 

Setor de Estudo: História 

 

1. África antes do contato europeu: um debate historiográfico; 
 

2. O mundo islâmico na África; 
 

3. O sistema colonial nas Américas e o papel do escravismo atlântico; 
 

4. O tráfico de escravos e o mundo atlântico: intercâmbios econômicos e culturais; 
 

5. Escravidão: movimentos abolicionistas e de resistência no Brasil; 
 

6. Raça, cultura e a construção do Estado-nação brasileiro; 
 

7. A administração colonial europeia na África: impactos sociais e econômicos; 
 

8. Antirracismo e anticolonialismo: a articulação pan-africanista; 
 

9. Processos de independência de países africanos de língua oficial portuguesa: 
conflitos sociais e reordenamento político-cultural; 
 

10. Fontes para a história da África e dos africanos no Brasil.” 
 
 
 

2. Retificar o edital nº153, de 04.11.2014, publicado no DOU de 06.11.2014, 
conforme segue:  

2.1. Tornar sem efeito o item 2.  
2.2. Onde se lê: “os editais nº 144, 145, 146, 147, 148 e 150 de 29.10.2014”, 

leia-se apenas “os editais nº 145, 146, 147, 148 e 150 de 29.10.2014”. E onde se 
lê: “3. Nos editais nº 144, 145,146, 147, 148, 150”, leia-se apenas: “3. Nos 
editais nº 145,146, 147, 148, 150”. Deste modo, o período de inscrições 
referente ao edital nº 144, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Unilab, 
permanece do dia 30 de outubro a 28 de novembro de 2014”  

 
3. Os demais itens dos editais nº 147 e nº 153 da Unilab permanecem inalterados. 

 

 

Redenção, 11 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

Nilma Lino Gomes 
 Reitora 


