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EMENTA

Estudo teórico-prático de procedimentos metodológicos envolvidos na produção de um 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

Elaborar um projeto de pesquisa com vistas à realização de Monografia de Conclusão do
Curso de Graduação. 

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. 
Apreender  a utilização de 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
produzir uma discussão historiográfica e incluí-la em seu Projeto de Pesquisa. 



O projeto de pesquisa deverá ser apresentado impresso, em papel formato A4, em letra/tipo
Times New Roman, corpo 12; com margens 2,5 cm e entrelinhas 1,5. O texto, exceto a capa,
deverá conter entre 07 e 10 laudas, contendo os seguintes elementos: 
TITULO:  deve  expressar,  com  exatidão,  o  tema  da  pesquisa,  delimitando-o  espacial  e
cronologicamente; 
RESUMO: texto de, no máximo, 20 linhas, em espaço simples e corpo 10, informando sobre o
tema, os objetivos e o recorte teórico-metodólogico; 
INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:  deve  apresentar  o  tema  da  pesquisa  e  conter  o  debate
historiográfico no qual o tema se insere (ou seja, revisão da literatura [estado da arte] pertinente
ao tema e ao objeto de pesquisa); 
DEFINIÇÃO DO OBJETO E DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO: indicação do objeto a
ser investigado e apresentação das hipóteses de trabalho, expondo suas relações com as fontes
selecionadas; 
OBJETIVOS (Geral e Específicos): os resultados esperados; 
QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO: indicação e discussão do domínio historiográfico
que norteou a construção do tema, do objeto e das fontes para a pesquisa; 
TIPOLOGIA DAS FONTES: arrolamento comentado das fontes, demonstrando a pertinência
delas para o desenvolvimento da pesquisa; indicar a  localização e condições de acesso das
mesmas; 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFIA: referenciar conforme as normas da
ABNT as  obras  consultadas  para  a  elaboração  do  projeto  e  a  bibliografia  básica  para  o
desenvolvimento da pesquisa; 
CRONOGRAMA: indicar as fases do trabalho e o prazo para a realização de cada uma delas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á de forma processual. Nesse sentido, os alunos serão avaliados de diversas
formas  -  através  de  trabalhos  escritos  individuais  e/ou  em grupos,  provas  -  a  capacidade  de
argumentação dos alunos a partir de seu conhecimento desenvolvido através das estratégias de
ensino/aprendizagem no decorrer do semestre.
Ao final  da  disciplina,  a/o  estudante  deverá  apresentar  um Projeto  de Pesquisa  com vistas  à
elaboração de sua Monografia de Conclusão de Curso. O Projeto será avaliado conjuntamente
pelo/a orientador/a e pelo docente da disciplina. 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 que irá trabalhar, mostrando a sua
adequação ao  problema proposto.  Assim,  para  a  avaliação do projeto,  serão  considerados  os
seguintes aspectos: 
- delimitação do objeto de pesquisa; 
- domínio da historiografia pertinente ao tema; 
- vinculação do tema, problema de pesquisa e/ou hipótese ao debate historiográfico; 
- adequação das fontes (considerando-se a descrição e análise prévia das mesmas, a coerência
entre fontes e objeto e tema da pesquisa e a viabilidade de acesso aos documentos); 
- pertinência do tempo previsto para a execução da pesquisa. 
O Projeto de Pesquisa deverá estar formalmente adequado às Normas Técnicas competentes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

CADIOU, François et al. Como se faz a história : historiografia, método e pesquisa. Petrópolis:
Vozes, 2007. 
PINSKY, Carla Bassanezi;  LUCA, Tânia Regina de (Orgs.).  O historiador e suas fontes.  São
Paulo: Contexto, 2011. 
REIS, José Carlos.  História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio



de Janeiro: FGV, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.).  Novos domínios da história. Rio de Janeiro:
Campus, 2011. 
CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
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