
 

 

EDITAL Nº 01/2022 – RESULTADO FINAL 

PRIMEIRO PRÊMIO ANPUH-PR DE DISSERTAÇÕES E TESE 

 

A Diretoria da Associação Nacional de História – Seção ANPUH-

PARANÁ, reunida via Plataforma Google Meet, no dia 24 de fevereiro de 2022, 

às 11 horas, homologou o resultado final do Primeiro Prêmio ANPUH-PR de 

Dissertações e Tese, que tem como objetivo premiar com a publicação em e-

book duas dissertações de mestrado, sendo uma de mestrado acadêmico e 

uma de mestrado profissional, e uma tese de doutorado, defendidas no período 

de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2021, em Programas de Pós-

Graduação paranaenses na área de História: 

 

Dissertação de Mestrado Acadêmico 

Autora:  Lorena Fernanda 
de Oliveira Silva 
 
Programa de Pós-
Graduação em História - 
PPGHIS/UFPR 

 
Título:  “Ojala no se olvide de otras personas bolivianas 
que tambien necesitan su ayuda”: as inspeções de 
combate ao trabalho análogo ao escravo nas oficinas de 
costura em São Paulo (2010-2016) 

 

Dissertação de Mestrado Profissional - PROFHistória 

Autor: Giovani Marcos 
Bernini 
 
Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de 
História-
PROFHistória/UNESPAR 

 
Título: Lugares de Memórias na Rede: educação 
patrimonial, espaços públicos e linguagens digitais para 
o ensino de história 
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Tese de Doutorado 

 

Autor: Fábio Pontarolo 

Programa de Pós-
Graduação em História-
PPGH/UNIOESTE 

 
 
Título: Terra, trabalho e resistência na fronteira agrária: 
história dos “povoadores pobres” em Guarapuava 
(século XIX)  

 

As avaliações dos trabalhos foram feitas por Pareceristas Ad Hoc, 

externos ao contexto do estado e da ANPUH-PR.  

 A Diretoria da ANPUH-PR entrará em contato com os/as autores/as dos 

trabalhos vencedores, para a tomada das providências necessárias para as 

próximas etapas do cronograma, estabelecidos no edital de inscrições. 

 Em caso de desistência da publicação, por parte dos/as autores/as 

nomeados/as neste edital, a ANPUH-PR entrará em contato com os/as 

segundos/as colocados/as nas respectivas modalidades.  

 

 

Curitiba, 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

Claudia Priori 

Diretora ANPUH-PR (Biênio 2021-2022) 

 

 


