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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é 
imprescindível conhecer a forma como o seu curso está estruturado. Assim sendo, este 
Manual tem o objetivo de apresentar informações acerca do projeto pedagógico do curso de 
especialização que você irá cursar.

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

 • Como o curso está organizado?

 • Quais são os objetivos do curso?

 • Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?

 • Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi 
planejado para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual
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Palavras do Coordenador
Prezado(a) Estudante 

É com satisfação que o(a) recebemos em nossa Universidade e, em particular, no Curso de 
Especialização em História Militar. Sinta-se, pois, muito bem-vindo.

Este Curso congrega professores e estudiosos da História Militar que aceitaram o desafio de 
apresentar, de forma didática, conteúdos tão complexos. Não raro, para compor o arcabouço 
teórico das Unidades de Aprendizagem que compõem a grade curricular, foram selecionadas 
e traduzidas obras originariamente publicadas em diferentes idiomas. Buscadas fontes das 
mais diversas e congregadas pesquisas que se encontravam dispersas. 

Tudo o que fizemos e fazemos é para lhe proporcionar um ensino de qualidade, baseado em 
conhecimentos construídos a partir das teorias e metodologias da História como uma ciência.

Fazemos votos de que você tenha muito sucesso. Conte sempre conosco.

Bons estudos! 

Professora Drª. Karla Leonora Dahse Nunes 

Professor Dr. Luiz Carlos Carneiro de Paula
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Organização do curso

Realizado na modalidade a distância, o curso conta com os seguintes recursos: 

 • Manuais: do curso e do aluno disponibilizados no EVA (Espaço UnisulVirtual de 
Aprendizagem). 

 • Seminários virtuais: são eventos realizados periodicamente e divulgados nos 
meios de comunicação disponíveis. Compõem-se, basicamente, de palestras 
com professores renomados, transmitidas via Internet pelo Sistema Streaming de 
Vídeo.

 • Sistema Tutorial UnisulVirtual: composto por uma equipe de professores, tutores 
e coordenadores, que o acompanham em seus estudos durante todo o curso. 
Leia mais informações sobre o assunto no Manual do Aluno da Pós-graduação.

 • Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA): plataforma on-line que concentra 
a maior parte das atividades de uma Unidade de Aprendizagem. Compreende 
conteúdos de leitura obrigatória, plano de ensino, webaulas, cronograma e 
indicações para atividades de autoaprendizagem, além de ferramentas que 
proporcionam interação com o sistema tutorial e com os colegas de turma.

 • Avaliações presenciais e a distância: para acompanhamento e avaliação da 
aprendizagem e em cumprimento às condicionantes da legislação educacional. 

Credenciamento da UNISUL pelo MEC

A Unisul foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar cursos na modalidade 
a distância, nos seguintes níveis e abrangências:

1. Abrangência Nacional: Portaria MEC 2.146, publicada no Diário Oficial da União 
de 20 de julho de 2004, página 99, seção 1, autorizando a Unisul a atuar em 
todo o território nacional na oferta de cursos superiores a distância.

2. Nível de Graduação: Portaria MEC no. 1067, de 8 de maio de 2003, publicada no 
Diário Oficial da União, em 9 de maio de 2003.

3. Nível de pós-graduação (lato sensu): Portaria MEC no. 2132/2002, publicada no 
Diário Oficial da União de 23/7/2002, e Despacho Ministerial publicado no diário 
Oficial,de 9 de dezembro de 2002, página 20, Seção 1.

4. Curso Sequencial: Portaria MEC no. 238/2003, publicada no diário Oficial da 
União em 21 de fevereiro de 2003.
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Objetivos do Curso

Objetivo geral:

Formar o especialista em história militar dotado de espírito crítico e de um método de estudo 
desenvolvido a partir de habilidades para compreender e interpretar aspectos relativos 
aos principais acontecimentos históricos militares, identificando suas fontes à luz das 
metodologias e teorias da História para que seja capaz de atuar tanto como pesquisador 

quanto formador, demonstrando conhecimento qualificado.

Objetivos específicos:

 • Ampliar o desenvolvimento de aptidões para a leitura e compreensão de textos e 
documentos históricos;

 • Estimular a apreensão de múltiplos sentidos para o estudo e divulgação da 
História Militar;

 • Favorecer a compreensão e a análise dos contextos históricos;

 • Instigar a pesquisa científica na área da História Militar;

 • Desenvolver a aplicação de metodologias de investigação e produção científica;

 • Atender a necessidade de formação e aperfeiçoamento específicos dos 
estudiosos e interessados na História Militar universal e brasileira;

 • Contribuir para o levantamento e análise de problemas da historiografia militar;

 • Fornecer subsídios teóricos e práticos ao aprofundamento da formação do 
especialista-pesquisador;

 • Congraçar interessados para o desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de 
conhecimentos relativos aos temas e problemas da História Militar brasileira.
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Grade curricular

As certificações estruturantes totalizam 360 horas e estão assim apresentadas:

Certificação Unidade de 
Aprendizagem

Créditos Carga 
Horária

Ementa

Abordagens 
teóricas e 
metodológicas 
para o estudo 
da História  
militar

Tópicos 
Especiais: 
Memória e 
Representações 
Militares

2 30 O que caracteriza a tradição. Memória, história e 
tradição: fundamentos, características e tipologia. 
As tradições militares: símbolos, usos e costumes, 
uniformes, rituais. Noções de heráldica brasileira. 
Tecnologia militar: evolução do armamento, do 
equipamento e dos meios empregados nos conflitos 
armados. As instituições militares e seu valor simbólico. 
A imagem militar entre a história e a memória. As figuras 
da guerra: contexto histórico e ideário na arte militar.

Abordagens 
teóricas e 
metodológicas 
para o estudo 
da história  
militar

Notas para 
o Estudo da 
História Militar

3 45 Noções de Teoria dos Conflitos. A geografia e os 
conflitos armados. Questões de política, estratégia, 
geopolítica nos conflitos armados. Questões sociológicas 
e culturais nos conflitos armados. A História Militar e 
a guerra como fenômeno sociopolítico, econômico 
e cultural. Metodologia para o estudo da guerra. A 
historiografia militar e suas abordagens. Os campos de 
pesquisa na História Militar. A História Militar e o estudo 
da guerra como ciência e arte.

Abordagens 
teóricas e 
metodológicas 
para o estudo 
da história 
militar

Teoria e 
Metodologia da 
História

2 30 História e Ciência. As características do método 
histórico. O ofício do historiador. A tipologia das fontes 
e o papel da crítica dos testemunhos na construção do 
saber histórico. Documento e Monumento. O uso dos 
conceitos em História. Tendências da historiografia geral 
e militar.

Subtotal 7 105

Estudos de 
história militar 
geral

Guerras: da 
Antiguidade à 
Modernidade

3 45
A arte da guerra nas Idades Antiga, Média, Moderna e 
suas repercussões na História Militar do Brasil.

Estudos de 
história militar 
geral

Guerras: de 
Napoleão ao 
Século XXI

4 60 Guerras na Idade Contemporânea e suas repercussões 
na História Militar do Brasil. As guerras napoleônicas. 
Guerras dos séculos XIX e XX. O poder naval ao longo da 
Idade Contemporânea. O poder aeroespacial nos século 
XX e XXI.

Subtotal 7 105

Estudos de 
história militar 
brasileira

História Militar 
Brasileira do 
Período Colonial 
ao Monárquico

4 60 As instituições militares luso-brasileiras no período 
colonial. As ações militares, a conquista e a manutenção 
do território e da coesão sociopolítica do Brasil 
Colônia. O período holandês e as Guerras Brasílicas. As 
instituições militares brasileiras no período monárquico. 
Ações militares nas lutas internas. Emprego do poder 
militar brasileiro em lutas na região platina. As instituições 
militares brasileiras no período republicano. Militares 
no ciclo revolucionário do Brasil República. Militares na 
política partidária e administrativa do país. Ações e forças 
de paz internacionais. Evolução do pensamento militar. 
As instituições militares no Brasil. A participação militar 
na sociedade, na economia e na vida política nacional.

Estudos de 
história militar 
brasileira

História Militar 
Brasileira: 
Período 
Republicano

4 60 As instituições militares brasileiras no período 
republicano. Militares no ciclo revolucionário do Brasil 
República. Militares na política partidária e administrativa 
do país. Ações e forças de paz internacionais. Evolução 
do pensamento militar. As instituições militares no Brasil. 
A participação militar na sociedade, na economia e na 
vida política nacional.

Subtotal 8 120

Metodologia 
da pesquisa 
científica

Metodologia 
da Pesquisa 
Científica

2 30 Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Métodos e 
técnicas de pesquisa científica. A coleta e a análise dos 
dados. O projeto de pesquisa. 

Trabalho de 
conclusão 
de curso em 
história militar

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso

2 30 Estrutura do trabalho de conclusão de curso - 
TCC. Padrões formais para a elaboração do TCC. 
Argumentação, coesão e coerência em relação à 
linguagem e ao conteúdo do TCC.

Subtotal 4 60

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 390

Fonte: PPC do Curso de Especialização em História Militar (UNISUL, 2014). 
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Avaliação da aprendizagem

Entende-se que a processualidade da avaliação acontece no decorrer das diversas atividades 
formativas e nos diversos ambientes de aprendizagem. É no decorrer desse processo que 
o professor faz diagnósticos, identifica eventuais dificuldades na aprendizagem e busca 
estratégias para saná-las. Além disso, ao estudante poderão ser possibilitadas revisões e 
complementações das suas atividades de avaliação.

As atividades de avaliação têm, ainda, o objetivo de atribuir notas ao desempenho do 
estudante. 

1) Avaliação a distância (AD): no decorrer do período de oferta das unidades de 
aprendizagem, estarão disponibilizadas, por meio digital, no Espaço UnisulVirtual de 
Aprendizagem, para realização individual ou em grupo. Poderão ser atividades individuais, 
fóruns de discussão, atividades em grupo, pesquisas etc. 

2) Avaliação Presencial (AP): para cada Unidade de Aprendizagem e/ou Certificação, será 
realizada uma etapa presencial de avaliação, por escrito, nos polos de apoio presencial da Unisul. 

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação de cursos de pós-graduação, o 
aproveitamento do estudante em cada Unidade de Aprendizagem será expresso nos níveis de 
conceitos equivalentes a intervalos de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

 • Conceito A – Excelente = Nota 9,0 a 10,0

 • Conceito B – Bom = Nota 8,0 a 8,9

 • Conceito C – Regular = Nota 7,0 a 7,9

 • Conceito R – Reprovado = Nota zero a 6,9

Para obter aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, o estudante deverá obter conceito 
final igual ou superior a “C”. Considerando se tratar de curso na modalidade a distância, cuja 
obrigatoriedade de 75% de frequência não é necessária, exigir-se-á para a aprovação nas 
Unidades de Aprendizagem do presente curso 100% de frequência nas avaliações presenciais. 

Conforme Resolução CÂM-GES UNISUL, nº 163/2008, o estudante reprovado deverá 
matricular-se novamente na mesma Unidade de Aprendizagem ou, caso essa não seja 
oferecida no período desejado, será facultada a sua realização em outro curso lato sensu, 
desde que apresente, no mínimo, o mesmo número de créditos e conteúdo equivalente, seja 
requerido à Coordenação de Curso o aproveitamento de estudos, observado o tempo máximo 
de conclusão do curso. Ainda conforme a Resolução CÂM-GES UNISUL nº 163/2008, fica 
ressalvada a possibilidade de obtenção de vaga em disciplina ou Unidade de Aprendizagem, 
em mesmo curso lato sensu reeditado, a ex-estudantes que tenham abandonado o curso ou 
dele desistido, mediante requerimento de retorno, com aproveitamento integral de estudos de 
disciplina ou Unidade de Aprendizagem realizadas, respeitados os critérios de equivalência 
explicitados no projeto pedagógico do curso, condicionado à existência de vaga e observado 
o prazo máximo de conclusão do curso.

Será considerado aprovado no curso e com direito ao certificado de conclusão o estudante 
que satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

 • Aprovação em todas as Unidade de Aprendizagem; 

 • Aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.
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Trabalho de conclusão de curso 

Os estudantes do curso de especialização em História Militar deverão elaborar uma pesquisa 
científica, sendo que os resultados serão apresentados no formato de um artigo, elaborado 
individualmente, contemplando a uma das seguintes linhas de pesquisa:

 • O ensino da História Militar.

 • O militar nas diferentes culturas. 

 • O pensamento militar e a arte da guerra. 

 • Instituições militares: história, memória e identidade. 

 • Instituições militares brasileiras: defesa, garantia da lei e da ordem, participação 
em conflitos externos e nas forças de paz.

a) Descrição das linhas de pesquisa:

1. O ensino da História Militar 

As pesquisas nesta linha devem contemplar análises dos significados do ensino da História 
Militar, quer na estrutura curricular, quer na orientação metodológica e teórica dos colégios 
militares considerados clássicos, tradicionalmente inserida na abordagem das novas 
perspectivas e tendências educacionais.

2. O militar nas diferentes culturas 

As pesquisas nesta linha contemplam a possibilidade de discussões que atualizam as 
compreensões dos significados do ser ou estar militar em culturas de espacialidades e 
temporalidades diversas. A apreensão de dimensões do imaginário do militar e da construção 
da sua memória como elemento básico da constituição de sua própria identidade. 

3. O pensamento militar e a arte da guerra 

A linha focaliza os discursos historiográficos acerca do pensamento militar abrangendo 
reflexões sobre a arte da guerra e da guerra como arte. 

4. Instituições militares: história, memória e identidades

Esta linha propõe análises sobre a produção da memória das Instituições militares e propõe 
investigar a elaboração das narrativas historiográficas e literárias, sobretudo, as publicadas 
a partir da BIBLIEX; das transferências simbólicas e culturais; do texto; da ação política; da 
produção e das representações. Propõe também uma escrita da história das Instituições 
Militares a partir da memória em fontes diversas. Busca a análise das instituições militares 
como espaços da produção de conflituosas relações - materiais e mentais - onde se tecem, 
historicamente, dominação, resistência, cooptação e consenso.

Permite a reflexão acerca de processos de construção de identidades - classe, gênero, etnias 
nacionais, regionais, entre outras.
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5. Instituições militares brasileiras: defesa, garantia da lei e da ordem, participação 
em conflitos externos e nas forças de paz

Essa linha propõe pesquisas e análises sobre a formação das instituições militares, 
relacionando-as às questões de defesa, garantia da lei e da ordem e a participação em 
conflitos externos. Busca compreender as imbricações e relações tecidas entre ações e 
missões no âmbito político e institucional. 

b) Competências e Habilidades

Competências

Produzir trabalho de conclusão de curso no formato de um artigo científico, por meio de 
pesquisa em História Militar com raciocínio lógico, argumentação e fundamentação teórica 
baseada em fontes e nas metodologias da História enquanto ciência.

Habilidades:

 • Desenvolver pesquisa em fontes históricas relativas aos aspectos militares.

 • Empregar procedimentos e atitudes éticas em pesquisa.

 • Aplicar métodos e técnicas que proporcionam base lógica de investigação em 
História.

 • Formatar o projeto de pesquisa e o artigo em história militar conforme normas 
acadêmico-institucionais.

 • Ler, compreender e interpretar as fontes históricas com a devida utilização das 
normas técnico-acadêmicas.

 • Dominar tecnologias para sistematização, apresentação e defesa do trabalho de 
curso em História Militar.

c) Carga horária: 30 horas

d) Organização e Funcionamento

Orientação 

O Artigo que corresponde ao Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado após o 
término dos créditos e será orientado por professores do Curso. Concluídas as Unidades de 
Aprendizagem, os estudantes terão um prazo para produção, entrega e defesa de seu TCC, 
que não poderá exceder a seis meses, contados a partir da data de término da última Unidade 
de Aprendizagem do Curso. 

Para cada estudante é designado um professor orientador para a orientação do Artigo, com 
titulação mínima de mestre.

A orientação e o acompanhamento do estudante serão efetuados por meio do Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem, em sala virtual especificamente estruturada para tal finalidade. 
O trabalho de orientação terá como suporte uma sistematização previamente elaborada 
e disponibilizada na sala virtual, onde orientador e estudante terão as possibilidades de 
acompanhamento, orientação e de manter contatos regulares relativos ao processo de elaboração 
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do Artigo. As temáticas para a elaboração do trabalho serão organizadas em linhas de pesquisa. A 
partir da definição das linhas de pesquisa serão alocados os professores orientadores.

O estudante terá a possibilidade de escolha de sua linha de pesquisa, resguardada a 
prerrogativa de deferimento pela coordenação do curso, que respeitará a distribuição e 
organização dos estudantes por sala e linha de pesquisa.

O professor orientador é designado pelo coordenador de curso, obedecendo à integração da 
linha de pesquisa escolhida pelo estudante e a formação do professor. 

e) Relação de número de alunos por orientador

Cada professor orientador terá sob sua responsabilidade, no máximo, 10 (dez) orientandos em 
cada sala virtual de orientação.

f) Atribuições do Coordenador de Curso

 • Indicar os professores orientadores e organizá-los em linhas de pesquisa.

 • Orientar os estudantes e professores orientadores quanto ao trabalho a ser 
desenvolvido no TCC.

 • Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos professores orientadores, via EVA.

 • Encaminhar para publicação na Biblioteca Virtual da Unisul os TCCs com 
conceito A.

 • Acompanhar os agendamentos das defesas pelo EVA e realizar os procedimentos 
necessários.

 • Compor as bancas de avaliação do TCC.

 • Aprovar e assinar as atas de defesa.

 • Zelar pelo atendimento dos objetivos do TCC e das competências a serem 
desenvolvidas pelos estudantes.

g) Atribuições do professor orientador

 • Preparar os alunos para a apresentação final da pesquisa.

 • Cumprir e fazer cumprir as normas constantes no Manual de Defesa de Trabalho 
de Conclusão de Curso. 

 • Orientar o acadêmico em relação à definição do tema de pesquisa em História 
Militar,

 • delimitação e problematização, de acordo com a linha de pesquisa do Curso e as 
áreas de interesse.

 • Analisar, sugerir ajustes e aprovar o tema e sua delimitação.

 • Zelar pelo rigor quanto ao cumprimento dos prazos definidos no cronograma do 
EVA. 

 • Cumprir as atribuições decorrentes da atividade de orientação, procedendo 
de forma responsável e compatível com o Projeto Pedagógico do Curso e 
Regulamentos Institucionais.

 • Oferecer aos estudantes orientações acerca do suporte teórico e metodológico 
necessário ao desenvolvimento de seu trabalho.
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 • Exigir dos estudantes dedicação e disciplina, necessárias para execução da 
pesquisa acadêmica.

 • Estabelecer o cumprimento, no máximo, quinzenal da frequência do contato com 
os estudantes. 

 • Propiciar por meio de discussão em fóruns, no EVA, o compartilhamento de 
conhecimentos entre os estudantes no processo de elaboração de TCC.

 • Preencher e assinar as atas de defesa bem como todos os documentos 
relacionados à orientação.

 • Preencher e finalizar os diários com as notas dos seus orientandos.

h) Atribuições do estudante

 • Conhecer o conteúdo dos documentos disponibilizados no EVA, tais como: plano 
de ensino; cronograma; textos da Midiateca, bem como o de todas as demais 
ferramentas do EVA.

 • Definir e apresentar seu projeto de pesquisa definindo o tema, a delimitação 
e a problematização, conforme a linha de pesquisa apresentada pelo Curso, 
demonstrando sua relevância e atualidade no campo da História Militar.

 • Manter contatos frequentes com o professor orientador, pelo Espaço Virtual de 
Aprendizagem (EVA), no mínimo, quinzenalmente.

 • Cumprir com rigor às normas de elaboração de trabalhos científicos.

 • Elaborar e enviar todas as atividades referentes à elaboração do Artigo, pelo EVA, 
em data determinada no cronograma, para apreciação pelo professor orientador.

 • Responsabilizar-se pela qualidade e originalidade do trabalho desenvolvido.

 • Defender o TCC conforme as orientações recebidas.

i) Defesa e/ou diretrizes para avaliação do TCC

Ao final do curso, após ter encaminhado a versão final de seu Artigo para o orientador, o 
estudante será submetido a uma defesa individual e oral do seu TCC perante uma comissão 
avaliadora. A comissão avaliadora será constituída pelo professor orientador e por mais um 
professor, com título de mestre (no mínimo), designado pela coordenação do curso.

j) Sistema de Avaliação

Serão considerados como critérios de avaliação os seguintes aspectos:

 • grau de ineditismo e originalidade dos textos, sendo terminantemente proibidas 
as transcrições e/ou cópias de outros autores e/ou de outros trabalhos, total ou 
parcialmente;

 • relevância do tema e pertinência com as linhas de pesquisa do curso; 

 • criatividade, ideias inovadoras e capacidade de argumentação;

 • alcance dos objetivos propostos;

 • rigor no tratamento das fontes históricas, coleta e análise dos dados;

 • qualidade da argumentação na discussão sobre a utilidade e aplicabilidade dos 
resultados;

 • análise crítica, coerência e consistência dos resultados;
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 • correção ortográfica, coerência interna, clareza e objetividade no texto escrito;

 • rigor no cumprimento das normas e técnicas metodológicas da pesquisa 
científica;

 • capacidade de apresentação e argumentação acerca do trabalho de pesquisa 
perante banca examinadora frente à arguição oral, observada na defesa presencial.

O conceito final do TCC será formado pela soma das notas emitidas pelos dois avaliadores 
da comissão: o professor orientador e mais um professor, dividida por dois. Será considerado 
aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 7,0, equivalente ao conceito C, 
conforme indicado na tabela a seguir:

Conceito Nota
A – Excelente 9,0 a 10,0

B – Bom 8,0 a 8,9
C – Regular 7,0 a 7,9
R – Reprovado zero a 6,9

Aproveitamento de disciplinas

Os alunos poderão convalidar disciplinas/Unidades de Aprendizagem cursadas em outras Instituições 
ou na própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível ou de nível imediatamente 
superior. O aproveitamento de estudos de disciplinas já realizadas em outros cursos de pós-
graduação deverá respeitar o limite de até seis (seis) créditos e obedecer aos seguintes critérios para 
efetuar a equivalência: número compatível de créditos; carga horária correspondente; similaridade dos 
conteúdos ministrados; Unidade de Aprendizagem concluída nos últimos quatro anos.

Certificação

Para obter o Certificado é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas 
Unidades de Aprendizagem das respectivas Certificações e ter aprovado o Artigo (TCC) em 
banca devidamente constituída. 

Assim, o estudante receberá o certificado de especialista em História Militar. 

Perfil do profissional formado pelo curso

O sentido histórico implica, necessariamente, um olhar para o passado, mas, esse olhar está 
carregado de significados próprios de nosso tempo presente. Compreender a imbricação entre 
olhares e sentidos do presente para o estudo do passado é algo que requer esforço constante. Ao 
longo dos últimos anos, a História, como ciência, dinamizou e revitalizou seus objetos e campos 
de pesquisa. A História Militar, hoje, pode ser entendida tanto como campo quanto objeto de 
estudo de pesquisadores das diferentes áreas das ciências humanas. Assim, a História Militar como 
campo de estudo revitalizado pelas novas perspectivas historiográficas permite um alargamento do 
conhecimento científico. 
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O estudante formado no curso apresenta as seguintes COMPETÊNCIAS:

 • Interpreta fontes documentais acerca dos principais acontecimentos histórico 
militares.

 • Analisa problemas da historiografia militar.

 • Compreende a historicidade da própria História e problematiza os objetos 
históricos. 

 • Realiza pesquisa à luz das teorias e metodologias da História.

 • Produz cientificamente.

 • Divulga conhecimento qualificado.

 • Atende a demandas de ensino da História Militar, tanto em Instituições militares 
quanto civis.

Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico

Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação 
> Solicitar Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25, 1º andar – Bairro Cidade Universitária Pedra 
Branca – Palhoça/SC.

Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000

(48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)

Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 
20h e aos sábados das 8h às 12h

Coordenação do Curso

Karla Leonora Dahse Nunes 
karla.nunes@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:karla.nunes%40unisul.br?subject=
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