
Disciplina: Metodologia da História

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral

Pré-requisito: 

HH065 
Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 30

Estudo dos procedimentos metodológicos na definição dos temas de pesquisa e da tipologia de fontes.

 

 
1. História: teorias, métodos, estratégias.
2. Campos da investigação em História.
3. Definição de um tema de pesquisa (estado da arte e fontes).
4. Construção do projeto de pesquisa (tema, problemática, objetivos, justificativa, referencial teórico

metodológico).  
 

 
Elaborar projeto de pesquisa com vistas à produção de 

 
Elaborar projeto de pesquisa individual com vistas à produção de monografia no campo da história.

 
Aulas expositivas; seminários temáticos.

Orientação individual para elaboração

 Avaliação escrita individual e apresentação de projeto de pesquisa.
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Ficha 2 (variável) 
 

 

História 

Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente 

0 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo dos procedimentos metodológicos na definição dos temas de pesquisa e da tipologia de fontes.

 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

História: teorias, métodos, estratégias. 
Campos da investigação em História. 
Definição de um tema de pesquisa (estado da arte e fontes). 
Construção do projeto de pesquisa (tema, problemática, objetivos, justificativa, referencial teórico

OBJETIVO GERAL 

Elaborar projeto de pesquisa com vistas à produção de monografia no campo da história.
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Elaborar projeto de pesquisa individual com vistas à produção de monografia no campo da história.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas; seminários temáticos. 
Orientação individual para elaboração de projeto de pesquisa  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação escrita individual e apresentação de projeto de pesquisa.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CIÊNCIAS HUMANAS 

História 

Código: HH 066 

 

Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

(ES) 0 Orientada (OR) 30 

Estudo dos procedimentos metodológicos na definição dos temas de pesquisa e da tipologia de fontes. 

Construção do projeto de pesquisa (tema, problemática, objetivos, justificativa, referencial teórico-

monografia no campo da história. 

Elaborar projeto de pesquisa individual com vistas à produção de monografia no campo da história. 

Avaliação escrita individual e apresentação de projeto de pesquisa. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Editora FGV, 1998. 

CARDOSO, Ciro F. S.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história : ensaios de teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

CARVALHO, Maria C. M. de. (org.). Construindo o saber : técnicas de metodologia científica. Campinas 
(SP): Papirus, 1988. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

HUNT, Lynn (org.). A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

JENKINS, Keith. A história repensada. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2004. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 2.ed. Campinas (SP): Ed. UNICAMP, 1992. 
 

 
Professor da Disciplina: José Roberto Braga Portella__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


