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Disciplina: Metodologia e Projeto em História Código: HH168 – 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 

04 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

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 (itens de cada unidade didática) 
 
1. A construção do conhecimento histórico e os fundamentos da prática historiográfica.  
2. Temas, objetos, fontes e historiografia na elaboração de um projeto de pesquisa em História. 
3) A prática historiográfica e os referenciais teóricos que informam os textos historiográficos.  
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Elaborar um projeto de pesquisa com vistas à realização de Trabalho de Conclusão de Curso.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
� Sistematizar conhecimentos sobre a pesquisa e a escrita da História.  
� Identificar temáticas, objetos e fontes para a pesquisa.  
� Inventariar e discutir a historiografia concernente ao tema escolhido  
� Inventariar e discutir a literatura sobre o suporte pelo qual o conhecimento produzido será 

veiculado (em caso de elaboração TCC com produto prático).  
� Utilizar as Normas Técnicas para a elaboração de um Projeto de Pesquisa.  



. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
� Discussão de textos previamente definidos, abarcando os itens de estudo elencados no 

Programa. 
� Supervisão do docente na elaboração de projeto de pesquisa, com atendimento 

individualizado, considerando a diversidade de temas e fontes. 
� Discussão dos projetos elaborados. 
No transcorrer da disciplina, a/o estudante deverá definir um/a orientador/a, que indicará 
bibliografia e as possibilidades documentais relativas ao tema e realização do produto prático, 
quando for o caso. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
- Instrumentos de avaliação e sua valoração 
 
Projeto de Pesquisa: será atribuída uma nota de 0 a 4, pelo professor/a orientador/a, 
considerando a pertinência em relação ao tema, à historiografia contemplada, à orientação teórica, 
às fontes elencadas. A professora da disciplina atribuirá nota de 0 a 1 pela adequação do projeto 
às normas técnicas, a redação e organização. 
 
Trabalhos parciais relativos às etapas de realização do projeto. A professora da disciplina 
aplicará nota de 0 a 4 pela realização do conjunto das etapas previstas para elaboração do projeto, 
considerando a pertinência e pontualidade. As etapas serão as que seguem: 
1) definição do tema;  
2) definição de orientação;  
3) levantamento bibliográfico relativo ao tema;  
4) leitura e fichamento de 2 livros ou 4 artigos sobre o tema escolhido (para subsidiar a 
elaboração da abordagem historiográfica);  
5) delimitação do objeto (periodização, questões de pesquisa, objetivos da pesquisa);  
6) levantamento e arrolamento de fontes, definição da metodologia e explicitação da orientação 
teórica.  
7) leitura e fichamento de textos (ao menos 2) sobre o suporte escolhido para veiculação do 
conhecimento a ser produzido; 
 
 
Apresentação de textos em aula e adesão às atividades da disciplina (frequência, 
apresentação de textos em aula, intervenções e colaboração). A professora da disciplina 
atribuirá nota de  0 a 1 a esses procedimentos.  
 
NÃO SERÁ APROVADO NA DISCIPLINA O ESTUDANTE QUE NÃO APRESENTAR 
UM PROJETO DE PESQUISA COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE SEU TCC. 
 
NÃO SERÁ APROVADO NA DISCIPLINA O ESTUDANTE QUE NÃO OBTIVER O 
ACEITE DE UM ORIENTADOR.  
 
OS ESTUDANTES QUE OPTAREM PELA REALIZAÇÃO DE UM PRODUTO 
PRÁTICO PODERÃO IDEALIZAR O PROJETO EM GRUPOS DE ATÉ 3 MEMBROS, 
AINDA QUE CADA UM DEVA ELABORAR INDIVIDUALMENTE UM PROJETO, 
COM REDAÇÃO E ORGANIZAÇÃO AUTORAL.  
 



 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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Vozes, 2007.  
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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.  
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Professor da Disciplina: Joseli Maria Nunes Mendonça 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


