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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Disciplina:  METODOLOGIA E PROJETO EM HISTÓRIA Código: HH 168 

Natureza: ( X ) Obrigatória / (   ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual   (   ) Modular 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial     (   ) Totalmente EaD      (     ).. % EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 4 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): 

EMENTA 

Estudo e treinamento de observação documentária, da crítica histórica, das técnicas de ordenação e 

elaboração de dados, objetivando a redação e execução de projeto de pesquisa em história. 
 

PROGRAMA 

1. A construção do conhecimento histórico e os fundamentos da prática historiográfica. 

2. A prática historiográfica e os referenciais teóricos que informam os textos historiográficos. 

3. Temas, objetos, fontes e historiografia na elaboração de um projeto de pesquisa em História. 

 

OBJETIVO GERAL 

Propor e elaborar um projeto de pesquisa com vistas à realização de Trabalho de Conclusão de Curso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sistematizar conhecimentos sobre a pesquisa e a escrita da História. 

Identificar temáticas, objetos e fontes para a pesquisa. 

Inventariar e discutir a historiografia com fins a justificar a proposta de investigação. 

Utilizar as Normas Técnicas para a elaboração de um Projeto de Pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas com discussão de textos previamente definidos. Supervisão do docente na elaboração 

de projeto de pesquisa, com atendimento individualizado, considerando a diversidade de temas e fontes 

a serem utilizados. 

No transcorrer da disciplina, a/o estudante deverá definir um/a orientador/a, que indicará bibliografia 

específica para a/o estudante adicionar ao seu Projeto de Pesquisa. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Ao final da disciplina, a/o estudante deverá apresentar um Projeto de Pesquisa com vistas à elaboração 

de seu Trabalho de Conclusão de Curso. O Projeto será avaliado conjuntamente pelo/a orientador/a e 

pelo docente da disciplina. A/O estudante também realizará uma avaliação em sala de aula a partir dos 

textos discutidos na disciplina. A média parcial será obtida pelas notas atribuídas a estas duas avaliações, 

que terão igual peso. 

Para o Projeto de Pesquisa, a/o estudante precisa demonstrar competência na definição de uma questão 

investigativa (problema de pesquisa), situando-a no âmbito da historiografia; também deverá 

demonstrar familiaridade com o viés teórico escolhido, além de indicar e comentar as fontes com irá 

trabalhar, mostrando a sua adequação ao problema proposto. O Projeto de Pesquisa deverá estar 

formalmente adequado às Normas Técnicas competentes. 

As datas para as avaliações serão informadas no Cronograma da disciplina. 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

CADIOU, François et al. Como se faz a história : historiografia, método e pesquisa. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

SAMARA, Eny de M.; TUPY, Ismênia S. Silveira T. História & Documento e metodologia de pesquisa. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Novos domínios da história. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 

PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tânia Regina de (Orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 

2011. 

CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

Textos específicos (artigos e/ou capítulos de livros) serão informados no Cronograma da disciplina. 

 
Programa válido para o 1º semestre letivo de 2016. 
 
Professor da Disciplina: Antonio Cesar de Almeida Santos 

 

 

Assinatura: __________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente 
(carimbo) 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________ 

 

 


