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As/os estudantes do Mestrado em História

Em nome da coordenação e do corpo docente do Mestrado queremos dar às boas
vindas a cada um e a cada uma de vocês. Para nosso curso é uma imensa alegria
poder recebê-los como PRIMEIRA TURMA DO MESTRADO EM HISTÓRIA na Unila.
Com vocês não estamos inaugurando apenas um semestre ou um ano letivo, mas
uma nova História, feita com muito empenho e dedicação de um conjunto grande
de pessoas – desde os que pensaram, os que organizaram, os que aprovaram, os
que certificaram e agora com vocês que ingressam no curso.

Queríamos acolhê-los em melhores condições, com bolsa para todos aqueles que
necessitassem. Mas, infelizmente o Brasil fez algumas escolhas que nos deixou
na  situação  que  estamos  hoje,  sem  condições  de  atender  a  todos.  Nosso
empenho é para que, em breve, possamos melhorar a oferta de bolsas.

De  todo  modo,  esses  processos  se  fazem  com  teimosia  e  persistência.
Aprendemos na história que somos sujeitos dos processos históricos e, portanto,
temos a capacidade de alterar seus rumos. Mesmo em condições adversas nosso
curso prosperará.

Com as matrículas realizadas e as aulas iniciando é hora de seguimos em frente.
No  dia  04  de  Setembro  as  19h00  faremos  nossa  aula  inaugural  com  um
convidado externo.

Sintam-se  acolhidos  e  acolhidas  e  vamos  nos  conhecendo  aos  poucos,
conhecendo as pesquisas, as possibilidades e o compromisso de estar na pós-
graduação.

Um abraço a todos e todas.
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