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Ficha 2 (variável) – Período especial (Res. 65/2020-CEPE) 

Disciplina ofertada em período especial para o Curso de História – Memória e Imagem. 

Disciplina: Metodologia e projeto em História Código: HH214/HH168 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Nº de vagas: 23 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )*C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 
Padrão (PD):  

Laboratório 
(LB):  

Campo 
(CP):  

Estágio 
(ES):  

Orientada 
(OR):  
 

Prática 
Específica (PE):  

 

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: A construção do conhecimento histórico: referenciais teóricos e os fundamentos da prática 
historiográfica. Temas, objetos, problema, fontes e historiografia na elaboração de um projeto de pesquisa 
em História. 
 
OBJETIVO GERAL: Elaborar um Projeto de Pesquisa em História 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; conhecer as Normas Técnicas para a elaboração de um Projeto de Pesquisa. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
(incluindo horários de atividades síncronas): 
 
Serão realizados 6 (seis) encontros síncronos, totalizando 12 (doze) horas de atividades, conforme 
cronograma abaixo. O restante da carga horária da disciplina (48 horas) será ocupado com atividades 
assíncronas, nas quais as/os estudantes desenvolverão tarefas (leituras e redação de textos) sob a 
supervisão do docente, com vistas à elaboração de Projeto de Pesquisa. Será realizado atendimento 
individualizado por intermédio de e-mails, ou por aplicativo de conversa on-line. A/o estudante deverá 
definir um/a orientador/a, que indicará bibliografia específica para a pesquisa. 
 
Atividade síncrona: 05 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Recepção às/aos estudantes; apresentação e discussão do plano de ensino. Indicação preliminar 
pelas/pelos estudantes dos temas/objetos que pretendem abordar em seus projetos de pesquisa. Envio 
de texto para discussão: CAPELATO, Maria Helena Rolim. Introdução de [Multidões em cena: propaganda 
política no varguismo e no peronismo]. Campinas: Papirus, 1998, p. 19-45. O texto será enviado para os 
endereços eletrônicos das/dos estudantes. 
Atividade síncrona: 12 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Identificação de elementos constituintes de um projeto de pesquisa em História, a partir da leitura e 
discussão do texto de M. H. Capelato. 
Atividade síncrona: 19 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Continuação da discussão do texto de M. H. Capelato. Envio do texto CARDOSO, Ciro Flamarion. História e 
paradigmas rivais. In: CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria 
e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 1-23. O texto será enviado para os endereços eletrônicos 
das/dos estudantes. 
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Atividade síncrona: 26 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Discussão acerca dos quadros teóricos que têm norteado as pesquisas históricas, a partir do texto de C. F. 
Cardoso. 
Atividade síncrona: 03 de dezembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Continuação da discussão acerca dos quadros teóricos que têm norteado as pesquisas históricas, a partir 
do texto de C. F. Cardoso. 
 
Serão computadas 10 (dez) horas de atividades assíncronas para a leitura dos textos de M. H. Capelato e 
de C. F. Cardoso. 
 
Atividade síncrona: 10 de dezembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Apresentação e discussão de modelo para elaboração de Projeto de Pesquisa em História. Envio de 
modelo(s) de projeto para as/os estudantes. 
 
Atividades assíncronas:  
A partir do dia 10 de dezembro de 2020, as/os estudantes deverão realizar as tarefas descritas abaixo, 
redigindo um texto e enviando-o para o e-mail do docente, até o dia 04 de fevereiro de 2021. 

1) Indicar o título do projeto de pesquisa, apontando o objeto de estudo e o recorte cronológico e 
espacial; 

2) Definir e descrever o tema e o objeto de pesquisa; 
3) Delimitar o problema a ser abordado na pesquisa (hipótese de trabalho); 
4) Definir o objetivo geral e os objetivos específicos a serem alcançados com a realização da 

pesquisa; 
5) Informar as fontes (documentação) que pretende utilizar na pesquisa; 
6) Indicar uma bibliografia básica (historiografia), contemplando títulos que tratam de 

temas/objetos similares ao seu (ou ao problema de pesquisa) e que servirão de base para a 
discussão historiográfica da justificativa do projeto (estado da arte); 

7) Indicar alguns títulos pertinentes ao quadro teórico e à metodologia que pretende empregar na 
pesquisa; 

8) Informar o nome do/da professor/a orientador/a. 
Para o conjunto das tarefas acima indicadas será atribuída uma carga horária equivalente a 26 (vinte e seis) 
horas. Após a leitura dos textos elaborados pelas/pelos estudantes, o docente enviará seus comentários, 
para que, a partir deles, sejam redigidos os projetos de pesquisa, sob sua supervisão. Haverá atendimento 
individual, por e-mail, ou por aplicativo de conversa on-line. 
 
Atividade assíncrona: até o dia 25 de março de 2021, a/o estudante deverá redigir e apresentar um Projeto 
de Pesquisa em História com vistas à elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Para esta 
tarefa será atribuída uma carga horária equivalente a 12 (doze) horas. Ver item “Avaliação”, abaixo. 
 
Observação: caso ocorram problemas técnicos que inviabilizem a participação de estudantes nas 
atividades síncronas, os mesmos receberão as devidas informações por e-mail (ou por outra forma de 
comunicação), garantindo o acesso aos conteúdos trabalhados. 
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AVALIAÇÃO e CONTROLE DE FREQUÊNCIA: 
Devido à natureza da disciplina, que propõe a redação de um Projeto de Pesquisa em História com vistas 
à elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, a avaliação consistirá no exame do referido projeto, 
considerando-se a competência da/do estudante na definição de uma questão investigativa (problema de 
pesquisa), situando-a no âmbito da historiografia pertinente; a/o estudante também deverá demonstrar 
familiaridade com o viés teórico escolhido, além de indicar e comentar as fontes com que irá trabalhar, 
mostrando a adequação delas ao problema proposto. O Projeto de Pesquisa deverá estar formalmente 
adequado às Normas Técnicas concernentes. Nesta disciplina não é realizado exame final. 
O Projeto de Pesquisa deverá ser enviado para o e-mail do docente, em arquivo no formato PDF, 
conforme o modelo indicado, até as 18 horas do dia 25 de março de 2021. 
Em relação à frequência, inclusive das atividades síncronas, ela será considerada conforme o atendimento 
das tarefas previstas para as atividades assíncronas, nos prazos acima estipulados, atendendo-se aos §§ 1º 
e 2º, do Artigo 12, da Resolução 65/20-CEPE. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA e COMPLEMENTAR: 
A Bibliografia básica será disponibilizada pelo docente, enviando-a para os endereços eletrônicos das/dos 
estudantes: 
CAPELATO, Maria Helena Rolim. Introdução de [Multidões em cena: propaganda política no varguismo e 
no peronismo]. Campinas: Papirus, 1998, p. 19-45. 
CARDOSO, Ciro Flamarion. História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). 
Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 1-23. 
CHARTIER, Roger. A História hoje: dúvidas, desafios propostas. Estudos Históricos, v. 7, n. 13, p. 97-113, 
1992. Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1973 >. 
CORTES, Norma. Como escrever um projeto de pesquisa em História. Disponível em: < 
www.artesdotempo.hpg.com.br > 
RÜSEN, Jörn. Metodologia: as regras do método histórico. In: RÜSEN, J. Teoria da História. Curitiba: Ed. 
da UFPR, 2015, p. 167-188. 
 
A Bibliografia complementar (abaixo) poderá ser consultada quando da reabertura da Biblioteca do Setor 
de Ciências Humanas, não sendo requerida para o desenvolvimento do presente Plano de ensino, dado o 
caráter excepcional do período especial instituído pela Resolução 65/20-CEPE. 
CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997. 
CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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. 
 

 

 
Docente(s) responsável(eis) pela Disciplina e respectivo(s) contato(s): 
Antonio Cesar de Almeida Santos < prof.cesarufpr@gmail.com > 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
Assinatura: __________________________________________ 
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