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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

Este Projeto Pedagógico resulta de um intenso processo de discussão do seu 

corpo docente, que evoluiu ao longo desses anos de um grupo originário de 09 

professores, em 2007, para sua configuração completa, que apresenta, em 2016, 38 

docentes. Incorporando princípios e valores que são comuns a todo o campo das 

Ciências Humanas na Unifesp, o curso oferece aos estudantes um percurso aberto e 

interdisciplinar, ao mesmo tempo em que enfatiza as competências específicas do ofício 

do historiador.  

A partir de tal perspectiva, a graduação em História da Unifesp oferece uma 

formação comum à Licenciatura e ao Bacharelado, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de História (CNE/CES/492-2001 de 03/04/2001). Para isso, 

enfatiza-se a formação prática dos dois ofícios, o que se expressa em todas as unidades 

curriculares de formação, assim como nos três Laboratórios de Ensino e Pesquisa 

distribuídos ao longo do curso. Entende-se que o processo formativo do profissional é o 

de um historiador completo, e deve ter como pilares a erudição, a prática da pesquisa e 

do ensino, mesmo que este vá ser exercido em ambientes não escolares ou no ensino 

superior. Assegura-se grande mobilidade no cumprimento do currículo, pela ausência de 

pré-requisitos para a matrícula na maior parte das unidades curriculares (UC).  

Coerentemente com essa proposta de formação integrada, ao Bacharel em 

História, além da formação propiciada pela frequência a conteúdos básicos da Área em 

diferentes temporalidades (História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), 

espacialidades (Europa, América, África, Ásia, Brasil) e reflexões teórico-metodológicas 

(Introdução aos Estudos Históricos; Teoria da História; História, Memória e Patrimônio), 

será ofertada uma reflexão sobre educação e ensino de História no bojo das próprias 

unidades curriculares, considerando que o historiador também é produtor de materiais 

didáticos e currículos, além de interlocutor das políticas educacionais do país. O 

bacharelando cursará ainda outras unidades curriculares específicas, que enfatizam 

conteúdos vinculados intrinsecamente ao ofício do historiador, relacionadas ao campo da 

memória e do patrimônio (História e Arquivos, História e Museus, História, Espaço e 

Patrimônio Edificado, História e Patrimônio Imaterial e Arqueologia Histórica). 
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2. DADOS GERAIS DO CURSO 
 

2.1. Nome do curso: História 

 

2.2. Grau: Bacharelado 

 

2.3. Forma de ingresso: anual (SISU e transferência) 

O ingresso é feito por Área Básica de Ingresso (ABI). Os discentes cursam inicialmente 

diferentes unidades curriculares de um ciclo básico de História, correspondente ao 

conjunto daquelas dos quatro primeiros termos definidos na Matriz Curricular. Ao final do 

4º termo, o estudante faz a opção pelo grau (Bacharelado ou Licenciatura), ainda que a 

formação comum ao historiador se prolongue por todo o currículo. Em termos práticos, 

isso significa que a escolha da trajetória formativa deve se dar, necessariamente, após 

dois anos de curso. Entende-se que neste momento, o aluno já será capaz de efetuar a 

escolha do grau pretendido com clareza e segurança; além disso, concluído o curso de 

graduação, o formando estará apto a participar de edital de reingresso para cursar outra 

graduação na Unifesp (conforme Art 6º, Portaria Prograd nº  12, de 19/11/2014), 

incluindo o grau de Licenciado em História. O número de vagas disponibilizadas para 

reingresso será informado pela Prograd, que publicará edital de seleção definido pelo 

Curso de História, e aprovado pela Congregação do Campus Guarulhos. 

 

2.4. Número de vagas previsto originalmente: 100 (50 para o vespertino e 50 para o 
noturno).  

 

2.5. Número de vagas atual: 120 (60 para o vespertino e 60 para o noturno), sendo 10 

para o Bacharelado e 50 para a Licenciatura em cada turno. 

 

2.6. Situação legal do curso: autorização para funcionamento obtida pela Portaria 1235 

de 19/12/2007, publicada no DOU em 20/12/2007. Reconhecido pela Portaria 515 de 

15/10/2013, publicada no DOU em 16/10/2013. 

O curso de História, grau de Bacharelado, está organizado em conformidade com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais previstas no parecer CNE/CES 492/2001, de 

04/07/2001; tem sua carga horária adequada à Resolução CNE/CES N°2 e N° 3/2007 e 

Pareceres CNE/CES N°261/2006 e N°8/2007. Com a Educação em Direitos Humanos, 

estabelecida pela Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012; com a Educação das 
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Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

estabelecida pela Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004; e com a Educação 

Ambiental, estabelecida pela Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

Tais resoluções se expressam solidamente nos conteúdos ministrados nas 

Unidades Curriculares oferecidas obrigatoriamente na Matriz: Direitos Humanos – 

História e Arquivos, História da África, História do Brasil (III, IV), História Contemporânea 

(I a III); Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana – História da África, História do Brasil (I a IV); História da 

América (I e II), História e Cultural Material e Museus, Arqueologia História, História e 

Patrimônio Imaterial; Educação Ambiental – Arqueologia Histórica, História, Espaço e 

Patrimônio Edificado, História do Brasil (I a IV), Laboratório de Ensino e Pesquisa (I, II e 

III). Ademais, parte dos conteúdos exigidos nas resoluções é também trabalhado de 

forma eventual e variável nas UC eletivas que são oferecidas a cada semestre. 

  

2.7. Regime do curso:  
 
Semestral 

 

2.8. Carga horária total:  
 
2790 horas, mais 200 horas de Atividades Complementares, totalizando 2990 horas. 

 

2.9. Tempo de integralização:  
 

 - Vespertino: 04 anos 

 - Noturno: 04 anos 

Poderá haver uma extensão do tempo de integralização de até 75%, totalizando sete 

anos, ou 14 semestres. 

 

2.10. Turno de funcionamento:  
 
Vespertino e noturno 

 

2.11. Organização do currículo  

O currículo do Bacharelado em História é composto por: 

 

Unidades Curriculares (UC) de Formação Comum (ABI): 
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 15 UC fixas obrigatórias de formação comum, oferecidas pelo Curso de História: 

900 horas; 

 02 UC obrigatórias oferecidas pelo Curso de Filosofia (Domínio conexo fixo): 120 

horas; 

 03 UC teórico-práticas obrigatórias de Laboratório de Pesquisa e Ensino: 450 

horas; 

 

Unidades Curriculares do Bacharelado em História: 

 05 UC fixas obrigatórias do Curso de História: 300 horas 

 05 UC fixas do Bacharelado em História: 300 horas 

 05 UC eletivas (das quais três são obrigatoriamente do Curso de História): 300 

horas; 

 02 UC de Domínio Conexo livre de Formação Especifica: 120 horas; 

 03 UC de Monografia (I, II e Defesa): 300 horas;  

 Atividades Complementares: 200 horas; 
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Consideradas as especificidades já mencionadas, a ABI do Curso de História e a 

Matriz Curricular do Grau de Bacharelado tem duração de 4 anos (8 termos), e é 

composta por 33 unidades curriculares obrigatórias fixas (31 oferecidas pelo curso de 

História e 2 oferecidas pelo curso de Filosofia), 5 eletivas (3 realizadas no curso e 2 de 

livre escolha do discente) e 2 Domínios Conexos a serem cumpridos nos outros cursos 

da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas do Campus Guarulhos. O egresso é 

um graduado em História com o título de Bacharel.  

 

As Unidades Curriculares Obrigatórias Fixas. Essas unidades curriculares dão conta 

dos conteúdos clássicos da formação do historiador, em distintas temporalidades e 

espacialidades. São elas: Introdução aos Estudos de História Antiga e Medieval, 

História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, dedicando atenção especial 

ao espaço americano com UC de História da América e de História do Brasil. A carga 

horária total dessas UC é de 840 horas.  

Além destas, incorporando novos desafios suscitados por um mundo em 

crescente processo de globalização, no qual as histórias se fazem em conexões intensas 

e complexas, o curso oferece também, como unidades curriculares fixas, História da 

África e da Ásia. A carga horária total dessas UC é de 120 horas.  

A reflexão sobre a natureza da pesquisa histórica e sobre a historicidade da 

escrita da História, tarefa permanente e indispensável de todos os historiadores, é 

contemplada nas UC Introdução aos Estudos Históricos e Teoria da História. A 

carga horária total dessas UC é de 180 horas.  

 

Os Laboratórios de Ensino e Pesquisa em História compõem três unidades 

curriculares com 150 horas-aula cada, nas quais os alunos desenvolverão uma oficina 

de aprendizagem do ofício do historiador, ao mesmo tempo em que encontrarão um 

espaço da reflexão sobre o ensino da História. Partindo do pressuposto de que pesquisa 

e ensino são atividades complementares e indissociáveis, os Laboratórios apresentam 

aos alunos a possibilidade de trabalhar com as apropriações críticas na pesquisa e no 

ensino dos diferentes tipos de fontes históricas, distribuídas ao longo das três UC. 

Fontes visuais, orais, sonoras e textuais, assim como a cultura material e o 

patrimônio natural e construído, são trabalhadas em sua especificidade e saturação 

histórica próprias ao longo dos três semestres. Elas não são abordadas de forma 

estanque, pois o diálogo entre as fontes e suas relações é pressuposto da qualidade do 

trabalho do historiador contemporâneo, intérprete de uma realidade em que os diálogos 
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entre “o lugar” e “o mundo” se fazem de modo múltiplo e complexo, forjando distintas 

formas de “identidades compartilhadas”. Sua carga horária total é de 450 horas.  

Os temas propostos pelos professores para seus Laboratórios podem, assim, 

indicar diálogos e aproximações distintos e ampliar o leque de fontes abordadas. O 

importante é que sejam cumpridas as seguintes etapas (na sequência que o 

planejamento dos professores responsáveis pelo Laboratório considerar mais 

adequado): 

a. Seleção e estudo de fontes, com visita a arquivos, museus, lugares de memória. 

b. Construção de narrativas historiográficas e/ou de crítica historiográfica. 

c. Utilização do trabalho com as fontes na organização do Centro de Memória e 

Pesquisa Histórica do Departamento de História da EFLCH-Unifesp. 

d. Elaboração de material didático a partir das fontes levantadas, estudadas e, 

quando for o caso de fontes orais, produzidas. 

e. Aplicação do material produzido. 

 

Focalizada na relação entre História, memória e construção de instituições de 

guarda e preservação, desenvolve-se a UC História, Memória e Patrimônio, em 60 

horas, que apresenta uma visão panorâmica de questões que serão desdobradas 

posteriormente em um conjunto de UC que explorarão o tema em diversas dimensões e 

abordagens. UC essas de formação específica do Bacharel em História, através de 05 

da área de patrimônio. 

As 5 UC da área de Patrimônio são: Arqueologia Histórica, que explora 

diferentes conceitos e abordagens teórico-metodológicas: arqueologia histórica 

submersa, industrial, urbana, etnicidade, consumo, conflitos étnicos, ditadura militar, 

entre outros; objetivando apresentar a abrangência e limites das pesquisas. A UC 

História e Arquivos, que aborda as interfaces entre Arquivologia e História, a origem e 

trajetória das instituições de guarda documental e seus acervos, as relações entre esses 

acervos a História e a memória, assim como, o direito à memória. A UC História, 

Cultura Material e Museus aborda as relações entre a memória, os processos de 

musealização do passado (em suas variadas expressões), e as questões da cultura 

material. Interessa particularmente a discussão sobre os discursos expositivos em 

museus e como estes são resultado de interesses e intencionalidades na produção da 

memória coletiva. A UC História, Espaço e Patrimônio Edificado que discute 

fundamentos do trabalho em órgãos de preservação (pesquisa, relações sociais, 

inventário do patrimônio, processo de tombamento, políticas de conservação e 



14 

 

revitalização etc.).  Por fim, a UC História e Patrimônio Imaterial busca analisar a 

memória, o folclore, as culturas populares e no sentido geral as culturas imateriais, como 

fonte de saberes, costumes, formas de criar, fazer e viver, ancoradas nas tradições. 

Também integram a formação específica do Bacharelado, 5 UC eletivas (3 

obrigatoriamente no Curso de História) e 2 UC Domínio Conexo que permitem ao aluno 

aprofundar seus estudos em temas de seu interesse e flexibilizar sua trilha formativa. 

O curso exige a realização, pelo aluno, de no mínimo 200 horas de Atividades 

Complementares. As horas podem ser cumpridas em atividades de iniciação à pesquisa 

e ao ensino, visitas culturais programadas e monitoradas, bem como atividades de 

extensão e aprimoramento profissional em cursos e projetos de extensão, eventos 

científico-filosóficos (palestras, congressos, encontros, simpósios, jornadas científicas). 

O intuito principal é que o estudante tome contato com formas de abordagem dos 

conteúdos e competências necessários à sua formação de modo diferente daquele que 

ocorre no espaço da sala de aula, bem como com outras instituições acadêmicas e 

científicas e ainda com outros profissionais da área. Dessa forma, sua formação ocorrerá 

juntamente com sua inserção numa esfera mais ampla do debate intelectual e 

acadêmico. (Regulamento em anexo-1).  

 

O curso de História tem como obrigatória ainda a elaboração de Monografia de final 

de curso para os alunos do Bacharelado. As unidades curriculares Monografia I, 

Monografia II e Defesa da Monografia constam, respectivamente, da grade curricular do 

7º e 8º termos do curso. Essas UC deverão resultar em um trabalho escrito, individual e 

caracterizado pela pesquisa documental e discussão historiográfica, acompanhado por um 

professor orientador e de pelo menos dois supervisores, que acompanham a trajetória de 

pesquisa dos alunos em sala de aula, formalmente vinculados ao curso de História. Ao 

final do trabalho, seu resultado é submetido a uma banca de avaliação, composta pelo 

orientador e dois professores convidados para a arguição. As UC de monografia estão 

congruentemente organizadas, tanto em distribuição de horas teóricas quanto de práticas, 

com os Laboratórios de Ensino e Pesquisa I, II e III, coroando a vivência profissional 

adquirida nestas outras UC. (Regulamento em anexo-2). 
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3. HISTÓRICO 

3.1. Breve histórico da Unifesp e do campus Guarulhos 
 

As Ciências Humanas, como campo reflexivo do conhecimento, estão 
historicamente na origem da própria noção de universidade, dando 
sustentação teórica e filosófica para a existência da “universidade” como 
espaço social dedicado à produção e transmissão do conhecimento. 
 

Projeto de implantação dos Cursos de Filosofia,  
Ciências Sociais, História e Pedagogia – 2006  

 
 

Em resposta à demanda de expansão das vagas públicas no ensino superior e em 

consonância com o projeto de diversificação dos campi e das áreas do conhecimento 

dos cursos de graduação, a Unifesp abriu em 2006, no campus de Guarulhos, cursos na 

área de Filosofia e Ciências Humanas. Digno de nota é o fato de que o processo 

contemple agora o campo da Filosofia, das Ciências Humanas e da Educação, onde não 

eram criados novos cursos há várias décadas, e onde as sinergias entre os diversos 

níveis do ensino se faz sentir com grande intensidade. A iniciativa veio a promover, pois, 

o encontro da Unifesp com a sua vocação, ao transformá-la em uma universidade no 

sentido pleno, fazendo interagir no espaço acadêmico a reflexão sobre as Ciências 

Humanas, as ciências puras e aplicadas, a filosofia e as artes.  

Visto em seu conjunto, o projeto de expansão da área de Humanidades, composto 

em sua primeira etapa dos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia, História, Filosofia e, a 

partir de 2009 do curso de Letras e História da Arte, remete a uma concepção generosa 

e universalizante do campo do saber, enfatizando as conexões entre a pesquisa e o 

ensino e a fecundidade das trocas entre as várias áreas. A Unifesp estabelecia, assim, 

um profundo compromisso: o de restaurar os laços entre o Ensino Superior, o 

Fundamental e o Médio, que haviam sido esgarçados pelos governos autoritários. 

Os cursos iniciados em 2007 surgiram a partir de uma experiência na área de 

Ciências da Saúde, nas quais diversos campos das Ciências Humanas tiveram 

desenvolvimento: História da Ciência, Educação em Saúde, Ciências Sociais aplicadas à 

Saúde (Antropologia, Sociologia, Ciência Política). É missão dos cursos na área de 

Humanidades procurar incorporar esse patrimônio científico e ampliá-lo na direção de 

uma vocação ampla e universal, como requerem os novos desafios de um mundo que, 

ao mesmo tempo em que se globaliza no campo das técnicas e das finanças, aprofunda 

suas fraturas no plano das identidades coletivas, dos valores e direitos humanos e do 

convívio tolerante das diferenças. O espaço em que o novo campus se insere, área 

expandida e conurbada à grande metrópole paulistana, é atravessado por fundas 
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diferenças e carências sociais, mas também portador de ricas experiências no plano das 

lutas pelos direitos humanos e por condições mais dignas de vida e de trabalho, o que 

faz esperar possibilidades fecundas de intercâmbio da universidade com a sua 

comunidade de entorno. 

A área de humanidades da Unifesp tem, como projeto e ambição, a formação de 

pessoal qualificado para reflexão e intervenção no campo social, político e cultural, em 

um mundo em rápida transformação, atravessado por profunda crise da sociabilidade. 

Ao mesmo tempo, na seara que lhe é específica, contribui para a produção de 

paradigmas teóricos capazes de responder, pela reflexão e pela pesquisa, a esses 

desafios. Desse modo, é relevante frisar que, se os espaços da escola e da formação de 

professores ocupam um lugar privilegiado no conjunto do projeto, este se dirige também 

para um amplo campo profissional onde se faz possível e necessária a incorporação de 

cientistas sociais, historiadores e filósofos – a preservação e a ampliação do espaço 

público e a busca da restauração de seu sentido no mundo contemporâneo. Assim, os 

profissionais da área de humanidades estão presentes em todos os campos que 

abarcam a reflexão sobre o trabalho e a produção da vida material; as distintas 

manifestações da arte e da cultura, as antigas e novas formas de comunicação social, a 

preservação e a permanente recriação da memória coletiva. 

Para a Unifesp, universidade implantada em 1994 a partir da Escola Paulista de 

Medicina, que contava então com 61 anos de existência e atuava exclusivamente na 

área de Saúde, a instauração dos novos cursos de Humanidades a partir de 2007 

significa a sua consolidação como universidade, ampliando-se agora para a formação de 

alunos nos campos profissionais específicos das Ciências Humanas e Sociais, com 

teorias, métodos e disciplinas que lhes são próprios. 

Nesta perspectiva, foram implementados, em 2007, os seguintes cursos:  

1. Graduação em Filosofia (Bacharelado e Licenciatura)  

2. Graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura)  

3. Graduação em História (Bacharelado e Licenciatura)  

4. Graduação em Pedagogia (Licenciatura). 

A eles foram acrescentados, a partir de 2009: 

1. Graduação em História da Arte 

2. Graduação em Letras (Português, Francês, Inglês e Espanhol) 

Os cursos destinam-se a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão 

nessas áreas do conhecimento, com o objetivo de formar profissionais aptos a 

desenvolver e refletir criticamente sobre os problemas específicos do conhecimento e da 
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sua história, bem como da sociedade brasileira, procurando manter o padrão de 

excelência que já é a marca da Unifesp. 

 
3.2. Princípios Norteadores do Curso de Bacharelado em História 
 

A História tem como objeto de estudo o homem e seu tempo, em suas mais 

variadas dimensões, campo que ela partilha com as outras Ciências Humanas. Buscar 

uma identificação mais nítida do espaço do historiador hoje implica considerar a História, 

simultaneamente como modo de conhecer, disciplina acadêmica e ofício.  

Como modo de conhecer, o recorte do historiador (e dos outros cientistas sociais 

que incorporam a perspectiva histórica) implica interrogar, diante dos fatos humanos do 

passado e do presente, sobre a sua emergência e desenvolvimento no tempo, pois 

trabalhando com escalas e durações diversas, o historiador tem sempre presente o 

plano da diacronia. Operando com o mortal, com o efêmero, com o contingente, o 

historiador depende da preservação da memória, ao mesmo tempo em que colabora em 

sua produção. Como disciplina acadêmica, o papel da História não é ser a guardiã de 

uma tradição, preservando aquilo que se sabe, mas o de investigar o que não se sabe, 

vale dizer, reconstituir, interpretar e produzir versões sobre os fatos humanos do 

passado, resultados que serão sempre novos, pois guiados pelos questionamentos do 

presente.  

Em seu caráter de ofício, a História possui regras e exigências próprias, dentre as 

quais a sujeição às fontes que lhe permitam adentrar os acontecimentos do passado, 

sejam elas escritas, orais, iconográficas, arquitetônicas ou de qualquer outra ordem. 

Enfrentar criticamente o documento, incorporá-lo em uma trama interpretativa e produzir 

a partir dela uma narrativa veraz, ainda que necessariamente provisória, como ocorre em 

todas as ciências, tal é a descrição essencial do historiador em seu ofício. 

A inserção da História como campo especializado no interior da universidade é 

parte das transformações científicas do século XIX europeu e sua estreita ligação com o 

ensino desenvolveu-se na mesma época, ligada à consolidação dos estados nacionais e 

à expansão de sistemas universais de educação. Se há muito, a “história nacional” 

deixou de ser um ponto de partida, em que a história era uma espécie de biografia da 

nação, para tornar-se, ela mesma, um desafiador enigma historiográfico, a ligação do 

historiador com o ensino de todos os níveis permanece estreita e essencial. 

Atentos com seu próprio tempo, os historiadores formados pela universidade têm 

se empenhado ciosamente na defesa de sua competência para o domínio desse campo 
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especializado do saber e buscam fazê-lo aplicando severamente as regras e técnicas de 

seu ofício, como pesquisadores, professores e intelectuais atuantes no espaço público.  

Os professores do curso de História da Unifesp dão conta dessas várias 

dimensões de sua disciplina através das UC especializadas da sua área e do 

aprofundamento das interfaces com outras áreas de Humanidades. Elaboraram 

programas de estudos que contemplam de forma integrada a formação erudita do 

bacharel, ao mesmo tempo em que o prepara para a pesquisa e para o ensino. 

 

3.2.1. A ênfase em relação à reflexão sobre a Memória e o Patrimônio Histórico 
 

Em 2010, o curso incluiu em sua matriz um conjunto de novas Unidades 

Curriculares, o qual passou a configurar uma ênfase específica na formação de nossos 

alunos. Como eletivas fixas, foram introduzidas 7 (sete) UC voltadas para o estudo dos 

aspectos materiais, intangíveis e simbólicos da preservação da memória, sintetizadas na 

ideia de Memória e Patrimônio Histórico. Oferecidas como UC eletivas, sua proposta era 

a de trazer para o olhar e a problematização do campo de trabalho do historiador, 

campos que têm sido frequentados por outras áreas do saber e que têm se tornado 

objeto de crescente interesse nas novas correntes historiográficas, propiciando um 

adensamento de sua formação e ampliando suas perspectivas de inserção profissional.  

Disto se desdobrou a transformação da UC História, Memória e Patrimônio – 

uma daquelas sete UC oferecidas como eletivas – em obrigatória para a formação no 

Bacharelado (assim como na Licenciatura), em função da relevância que as questões 

afeitas à memória e ao patrimônio cultural vêm adquirindo no mundo contemporâneo e, 

portanto, constituindo-se em conteúdo fundamental para a formação do historiador – 

professor ou pesquisador – transformação essa apresentada, após todas as discussões 

pertinentes junto à Prograd, ao Conselho de Graduação e por ele aprovada no mesmo 

ano de 2010.  

No projeto de 2010, garantida a mesma grade de UC obrigatórias aos 

bacharelandos, foi oferecida aos alunos interessados na área de concentração, 06 (seis) 

UC, que apareceriam a partir do 6º termo, e que, ofertadas tanto ao Bacharelado quanto 

à Licenciatura como eletivas fixas, destinavam-se a cobrir conteúdos e práticas das 

áreas fundamentais do Patrimônio Cultural. Elas eram: História, Espaço e Patrimônio 

Edificado; História e Arquivos; Arqueologia Histórica; História, Cultura Material e 

Museus; História e Patrimônio Imaterial e Educação Patrimonial. Em 2012, foi 

incorporada à formação em Patrimônio a UC “Patrimônio, Prática e Pesquisa”. Esta 
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última, prevista para o 8º termo, contemplava pelo menos 60 horas de atividades práticas 

através da atuação e participação dos alunos em instituições e organizações do 

patrimônio e cultura. Assegurava-se mobilidade no cumprimento do currículo pela 

ausência de pré-requisitos para a matrícula nessas UC, com exceção da sobredita 

Patrimônio, Prática e Pesquisa, que só poderia ser cursada pelo estudante que já 

tivesse cursado a UC obrigatória fixa de História, Memória e Patrimônio e mais duas 

UC eletivas fixas da área de Patrimônio. Finalmente, aos alunos que seguissem esta 

trajetória e cumprissem todas as suas exigências, seria emitida uma Certificação de 

competências específicas emitida pela Prograd. 

Em 2016, tendo em vista a formação dos historiadores para o exercício 

profissional em instituições culturais e em instituições de pesquisa e assessoria, optou-

se por integrar 05 UC de Patrimônio como obrigatórias na matriz curricular do 

Bacharelado, preservando-se a UC História, Memória e Patrimônio como parte da ABI.  

Essa opção segue a tendência observada nos últimos anos, com o 

encaminhamento do projeto de lei de reconhecimento da profissão (PL 4699/12), o qual 

impulsionou o debate em torno das atribuições do historiador e da sua relação com 

outras categorias profissionais. Nesse sentido, a reflexão sobre a formação do 

historiador também se tornou objeto de discussão, a qual resultou na implementação de 

reformas dos cursos de bacharelado em História em diversas instituições de ensino 

superior, cujas grades curriculares passaram a incluir disciplinas voltadas para a 

pesquisa e para o Patrimônio, abrangendo as diferentes possíveis áreas de atuação do 

historiador. 

A introdução dessas Unidades Curriculares permanece fiel ao espírito original do 

projeto pedagógico do campus Guarulhos da Unifesp, que se fundamentou na busca de 

uma sólida e rigorosa formação disciplinar e no incentivo ao trânsito fecundo entre os 

vários campos do saber. Ele procura, assim, enriquecer a formação do estudante de 

História, buscando não apenas ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho, em 

instituições públicas e privadas, como também incentivar a reflexão dos futuros 

formandos sobre as várias dimensões de seu ofício. É evidente que aqueles que se 

encaminham para uma carreira ligada primordialmente à pesquisa têm muito a ganhar 

com a apropriação intelectual dos fundamentos das condições de seu trabalho – a 

formação, preservação e aprimoramento dos arquivos físicos e/ou virtuais, por exemplo 

–, campo que tem passado por profunda revolução tecnológica. Também é preciso 

lembrar que estas Unidades Curriculares representam um fecundo campo de pesquisa 

em si mesmo, estando atualmente no centro das reflexões teóricas sobre a escrita da 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/435827-PROJETO-EXIGE-DIPLOMA-EM-REGULAMENTACAO-DE-PROFISSAO-DE-HISTORIADOR.html
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História e de seus pressupostos epistemológicos. Mas é no convite a uma reflexão 

ampla e variada sobre o ofício do historiador, capaz de fecundar as discussões teóricas 

e metodológicas, que vemos uma intersecção extremamente produtiva dessas novas 

Unidades Curriculares com as demais e, principalmente, com os Laboratórios de Ensino 

e Pesquisa em História. 

Acreditamos que a introdução dessas UC no Bacharelado em História da Unifesp 

– assim como sua oferta como eletivas para os alunos de Licenciatura em História - 

contribui para dar a ele um perfil novo e original, alavancando tanto a graduação como a 

pós-graduação e favorecendo o estabelecimento de novas e estimulantes sinergias entre 

o campus Guarulhos e o conjunto da Universidade e da sociedade. Vale destacar, aliás, 

que, se as múltiplas esferas e atividades do patrimônio cultural são um campo em 

expansão, como já foi dito, elas carecem muito de profissionais qualificados, condição 

agravada pela inexistência de instituições formadoras na região metropolitana de São 

Paulo. 

 

4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

4.1. Objetivo do curso e Perfil do egresso 
  

O objetivo do curso é o de formar profissionais capazes de atuar em distintas 

esferas em que o historiador possa contribuir com seus saberes e técnicas. Para além 

da formação de pesquisadores, uma avaliação das possibilidades da atuação para 

profissionais da História aponta a necessidade de fornecer também uma qualificação que 

os torne capazes de ocupar outras funções nos espaços público e privado, nas esferas 

institucional e comunitária. Focamos principalmente as áreas atinentes aos acervos 

arquivísticos, museológicos e às entidades relacionadas com a preservação do 

patrimônio edificado e a análise e o registro do patrimônio imaterial. 

O bacharel deve possuir informação histórica erudita e atualizada, dominar as 

regras do seu ofício e ser capaz de transmiti-las com clareza e responsabilidade. Deve, 

também, ser capaz de dominar as interfaces de sua disciplina com as demais áreas das 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, estabelecendo com elas intercâmbios capazes 

de ampliar a compreensão do mundo em sua grande complexidade. 
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4.2. Habilidades e Competências 
 

O Bacharel em História deve estar apto a elaborar e desenvolver projetos de 

pesquisa, dirigir seminários, organizar acervos, planejar e desenvolver projetos culturais 

e assessorar tecnicamente instituições públicas e privadas.  

Deve, também, estar apto a colaborar na elaboração de instrumentos de 

pesquisa; participar de atividades de avaliação, classificação, catalogação de 

documentos em suportes variados; instruir processos de tombamento no que tange ao 

saber histórico; propor e elaborar catalogações de vestígios de cultura material; elaborar 

estudos de impacto e laudos técnicos em sua área de competência; propor e elaborar 

formas de registro dos bens intangíveis; propor e executar programas de ação educativa 

em diferentes instituições do patrimônio. 

 

4.3. Pressupostos do Curso de História  
 

A proposta curricular do Curso de História da Unifesp procura a máxima aproximação 

entre a formação do Bacharel e a do Licenciado, oferecendo, em conformidade com o 

parecer CNE/CES 492/2001 (p. 4), “substancialmente a mesma formação, em termos de 

conteúdo e de qualidade”. Nesse sentido, a preparação para o ensino e a reflexão a seu 

respeito é parte da formação do curso de História da Unifesp em ambas as suas 

modalidades. O Bacharelado caracteriza-se por um conjunto de unidades curriculares 

focalizadas na reflexão sobre a Memória e o Patrimônio Histórico, que deverão 

enriquecer e diversificar sua formação profissional. Ela se materializa em três pontos 

principais: 

A. Todas as UC obrigatórias ou eletivas levam em conta a importância da formação 

do pesquisador e do educador, dentro e fora do ambiente escolar. Essas 

unidades, na trajetória formativa, objetivam as competências referentes ao 

domínio dos repertórios de problemas, práticas de pesquisa e debates teóricos do 

campo da História e suas articulações interdisciplinares; 

B. A presença de uma importante quantidade de horas dedicadas à prática (635 

horas), realizadas nas UC Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I, II e 

III (300), mais 135 horas de práticas didáticas, incorporadas à carga horária de 

todas as UC de História da ABI, favorecem as competências referentes aos 

processos de investigação em relação aos saberes específicos da disciplina e, ao 

mesmo tempo, permitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica. As outras 200 
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horas práticas são atribuídas à realização e defesa da monografia, atividade que 

conjuga, ao mesmo tempo, prática e teoria. 

C. A presença da Monografia tanto no Bacharelado como na Licenciatura, cujo 

desenvolvimento possibilita vivenciar a pesquisa sobre diferentes objetos. Tal 

proposta articula os conhecimentos teóricos com a pesquisa empírica, orientada 

por professores supervisores e especialistas nos diferentes assuntos 

(orientadores), acrescentando à trajetória dos discentes a experiência da tensão 

explícita entre a teoria e a própria construção do conhecimento. Espera-se, por 

isso, que as disciplinas de Monografia (I e II) sejam o coroamento da formação 

discente (50 horas dedicadas aos estudos teóricos e 85 horas dedicadas à prática 

em cada uma das suas UC, além da própria Defesa de Monografia, computada 

como 30 horas práticas). 

 

4.4. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem e do Projeto do 
Curso  

 

Em consonância com o projeto pedagógico institucional (PPI) da Unifesp, a 

avaliação é considerada não um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou 

situação, mas tem a função formativa de contribuir com o aprimoramento constante de 

todo o processo de formação e construção do conhecimento, envolvendo os atores deste 

processo: gestores, professores, alunos e funcionários técnico-administrativos. Imbuído 

dessa orientação, o curso de História faz uso dos instrumentos de auto avaliação 

docente, de avaliação discente e de unidades curriculares elaborados pela Comissão de 

Avaliação Institucional do campus Guarulhos, do mesmo modo que também observa 

normas, critérios e instrumentos para auto avaliação institucional do curso.  

Desta maneira, a avaliação permanente é uma das missões fundamentais do 

conjunto de docentes do curso: ao mesmo tempo em que avaliam o desenvolvimento de 

seus alunos, são avaliados por estes, por seus pares, pelas instâncias internas e 

externas. Este processo permite uma reflexão constante sobre o currículo, tanto na 

forma prescrita, quanto nas práticas. 

 

a) Avaliação discente 

A avaliação discente, em conformidade com o exposto, ficará a cargo de cada 

professor, que determinará tanto a quantidade de avaliações (no mínimo duas) e o tipo 
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de instrumento de avaliação (prova escrita, prova oral, dissertação, seminário, trabalhos 

em grupo entre outros) que considere adequado em sua unidade curricular.  

O sistema de avaliação seguirá o Regimento Interno da Prograd. As notas vão de 

0 (zero) a 10 (dez). É considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou 

superior a 6 (seis) e frequência igual ou maior que 75% da carga horária da UC. Caso o 

aluno não alcance essa nota mínima ao final da unidade curricular, terá a possibilidade 

de realizar um exame, desde que sua nota final seja igual ou superior a 3 (três), 

conforme estabelecido pelo Artigo 91 do Regimento Interno da Pró Reitoria de 

Graduação em vigor.  

 

b) Avaliação de curso 

Dentro do mesmo espírito, a Comissão de Curso criou instrumentos de avaliação 

diversificados que, partindo dos objetivos propostos pelo projeto pedagógico, sobretudo 

do perfil esperado do formando, identifiquem o desempenho e rendimento dos 

estudantes durante o curso, as habilidades e competências demonstradas pelo egresso, 

entre outros. A partir destes dados, pode-se então realizar a auto avaliação do curso em 

geral e apontar para os aprimoramentos possíveis nas várias instâncias envolvidas. 

Os materiais produzidos pela Comissão de Avaliação Institucional também serão 

objeto de estudo e análise da Comissão Curricular do curso de História e do Núcleo 

Docente Estruturante, a fim de subsidiar reflexões acerca do funcionamento do curso e 

de sua articulação curricular. As avaliações externas ao curso, previstas no Sinaes, são 

outro conjunto que oferece importantes indicadores para a reflexão do curso.  
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4.5 Matriz Curricular Anterior do Bacharelado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bacharelado Horas 
Semestrais 

Horas 
Semanais 

H T H P HE 

 
1º 
 

Introdução aos Estudos Históricos   60 4 60 0 0 

História do Brasil I  60 4 51 9 0 

História Moderna I   60 4 60 0 0 

História da América I   60 4 60 0 0 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos 60 4 60 0 0 

 
2º 
 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em História I 150 10 50 100 0 

História do Brasil II 60 4 51 9 0 

História Moderna II 60 4 51 9 0 

História da América II 60 4 51 9 0 

Filosofia Geral I 60 4 60 0 0 

 
3º 
 
 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em História II 150 10 50 100 0 

História do Brasil III 60 4 51 9 0 

História Contemporânea I 60 4 51 9 0 

História da África 60 4 51 9 0 

História da Ásia 60 4 51 9 0 

 
4º 
 
 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em História III 150 10 50 100 0 

História do Brasil IV 60 4 51 9 0 

História Contemporânea II 60 4 51 9 0 

História, Memória e Patrimônio 60 4 51 9 0 

Introdução aos Estudos de História Antiga e 
Medieval 

60 4 51 9 0 

 
5º 
 

História Antiga 60 4 51 9 0 

História Contemporânea III 60 4 51 9 0 

Teoria da História I  60 4 60 0 0 

Domínio Conexo livre 60 4 60 0 0 

 
6º 
 

História Medieval 60 4 51 9 0 

Teoria da História II 60 4 60 0 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

Domínio conexo livre 60 4 60 0 0 

 
7º 
 

Monografia I 150 10 50 100 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

 
8º 

Monografia II 150 10 50 100 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

Eletiva em História 60 4 60 0 0 

 Atividades Complementares* 200     

H  2810 174 1975 635 0 
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4.6. Matriz Curricular do Bacharelado   

BACHARELADO 
Horas 

Semestrais 

Horas 
H T H P HE 

Semanais 

  Introdução aos Estudos Históricos  60 4 60 9 0 

1º História do Brasil I 60 4 51 9 0 

  História Moderna I  60 4 60 9 0 

  História da América I  60 4 60 9 0 

  Leitura e Interpretação de Textos Clássicos 60 4 60 0 0 

  Laboratório de Pesquisa e Ensino  em História I 150 10 50 100 0 

2º História do Brasil II 60 4 51 9 0 

  História Moderna II 60 4 51 9 0 

  História da América II 60 4 51 9 0 

  Filosofia Geral I 60 4 60 0 0 

  Laboratório de  Pesquisa e Ensino em História II 150 10 50 100 0 

3º História do Brasil III 60 4 51 9 0 

  História Contemporânea I 60 4 51 9 0 

  História da África 60 4 51 9 0 

  História da Ásia 60 4 51 9 0 

  Laboratório de Pesquisa e Ensino em História III 150 10 50 100 0 

4º História do Brasil IV 60 4 51 9 0 

  História Contemporânea II 60 4 51 9 0 

  História, Memória e Patrimônio 60 4 51 9 0 

  Introdução aos Estudos de História Antiga e Medieval 60 4 51 9 0 

  História Antiga 60 4 51 0 0 

5º História Contemporânea III 60 4 51 0 0 

  Teoria da História I 60 4 60 0 0 

  História, Espaço e Patrimônio Edificado 60 4 60 0 0 

  Domínio Conexo livre 60 4 60 0 0 

  História Medieval 60 4 51 0 0 

6º Teoria da História II 60 4 60 0 0 

  Arqueologia Histórica 60 4 60 0 0 

  Eletiva 60 4 60 0 0 

  Domínio conexo livre 60 4 60 0 0 

  Monografia I 135 8 50 85 0 

7º História e Arquivos 60 4 60 0 0 

  História, Museus e Cultura Material 60 4 60 0 0 

  Eletiva 60 4 60 0 0 

  Eletiva 60 4 60 0 0 

  Monografia II 135 8 50 85 0 

  História e Patrimônio Imaterial 60 4 60 0 0 

8º Eletiva 60 4 60 0 0 

  Eletiva 60 4 60 0 0 

  Defesa de Monografia* 30 0 0 30 0 
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  Atividades Complementares* 200         

 

Horas Totais 2990 182 2155 635 0 

 

OBS: Ao final do 4º Termo, os alunos farão a opção entre o grau de Bacharelado ou Licenciatura.  

* A defesa de monografia é feita em uma única sessão, portanto não é contabilizada em semanas. 

* As atividades complementares deverão ser realizadas ao longo dos 8 semestres do curso, portanto não 

são contabilizadas em semanas. 
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4.7. Modificações em relação à matriz original 
 

A matriz atual apresenta algumas mudanças em relação à grade original que vigorou a 

partir de 2007, primeiro ano letivo de funcionamento do curso. Segue-se, assim, uma 

síntese das modificações introduzidas na matriz (2007) entre os anos de 2008 e 2016:  

 

Alterações relativas ao ano de 2008:  

- Movimentação da UC História Contemporânea III do 8º termo para o 5º termo, referente 

às grades de Bacharelado e Bacharelado/Licenciatura. A alteração deve-se à 

aproximação da oferta desta UC à oferta da UC História Contemporânea II, 

aprofundando assim, do ponto de vista pedagógico, o debate e a compreensão dos 

programas de ambas as UC. 

 

Alterações relativas ao ano de 2009:  

- Alteração na carga horária das UC de Monografia I e II de 60 para 150h. Estas UC 

demandam a contabilização de horas práticas realizadas pelos discentes em arquivos, 

museus, bibliotecas, escolas, entre outras instituições de pesquisa, além da orientação e 

redação da pesquisa. Composição da carga: 50h teóricas (encontros presenciais em 

sala de aula) e 100h práticas (elaboração, orientação, pesquisa e redação da 

monografia). Estas duas UC, mais as três UC de Laboratórios, conformam o eixo pratico 

do curso. Aos Laboratórios, desde o projeto original, foram atribuídos 150h, enquanto à 

Monografia cabiam apenas 60h. Como se pode verificar, havia uma incongruência no 

projeto original, que não previu tal atribuição de horas às UC de Monografia; portanto, 

havia a necessidade de sua correção. Lembra-se, aqui, que as UC de Monografia 

coroam a formação profissional dos estudantes, portanto, o aumento da carga horária é 

ato de reconhecimento do trabalho intenso e extenso que o estudante realiza. 

- Substituição da UC fixa História da Arte por uma UC eletiva, oferecida pelos docentes 

do curso de História, uma vez que a criação do curso de graduação em História da Arte, 

em 2009, tornou maior e mais variada a possibilidade de escolhas no plano dos 

domínios conexos. (Aprovada pelo CG de 17/11). 

- Contabilização das atividades complementares com o total de 200h. As atividades 

complementares, apesar de constarem da matriz inicial, não vinham com a indicação de 

carga horária. 
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- Exclusão de 3 (três) UC eletivas na matriz do Bacharelado. A existência de tais UC no 

Bacharelado impedia que os Licenciados tivessem a mesma formação dos bacharéis, 

situação que contraria a legislação para a formação docente e os próprios princípios de 

organização do PPP. As horas referentes a essas UC foram deslocadas para as UC de 

Monografia I e II, reconhecendo-se a importância formativa do trabalho de pesquisa tanto 

para o Bacharelado como para Bacharelado/Licenciatura. 

 

Alterações relativas ao ano de 2010:  

- Além das eletivas temáticas oferecidas, incluem-se na matriz curricular seis eletivas 

voltadas para a área de Memória e Patrimônio. Além disso, parte das atividades 

complementares (60 horas) poderá ser realizada em instituições culturais ligadas à 

Memória e Patrimônio, oferecendo a possibilidade de uma declaração que certifique a 

aquisição de competências e habilidades específicas nesse campo do saber, conforme 

descrito no tópico 3.1.1 deste Projeto. 

 

Alterações relativas ao ano de 2011:  

- Exclusão das UC de Língua Estrangeira como Domínio Conexo Fixo. O fim da oferta 

destas UC (um semestre de Inglês e um semestre de Francês) foi decisão do Conselho 

Provisório do Campus de Guarulhos em 02 de setembro de 2010.  

 

- Inclusão das UC obrigatórias História, Memória e Patrimônio e Introdução aos Estudos 

de História Antiga e Medieval no lugar dos Domínios Conexos Fixos de Língua 

Estrangeira. A inclusão da UC História, Memória e Patrimônio como obrigatória no 3º 

termo justifica-se pela ampliação da formação de base já oferecida na UC Introdução 

aos Estudos Históricos e tem duplo objetivo: primeiro, recobrir, do ponto de vista da 

História, parte significativa dos conteúdos da UC História da Arte, alterada para eletiva 

em 2009; segundo, funcionar como o eixo articular de toda a área de Memória e 

Patrimônio, que está sendo introduzida na Matriz Curricular. A inclusão da UC Introdução 

aos Estudos de História Antiga e Medieval, por sua vez, visa a suprir a carga horária 

notadamente insuficiente em História Antiga e História Medieval presente na matriz e 

contempladas com apenas uma UC para cada campo do conhecimento. 

  

- Alteração da oferta da UC eletiva do 3º termo para o 7º termo. Obedecendo ao 



29 

 

princípio que as UC formativas devem se concentrar na primeira metade do curso, a 

eletiva foi alterada para o momento em que se acredita que o aluno tenha condições de 

escolher programas específicos com maior maturidade.  

 

- Alteração da oferta da UC História da Ásia do 7º termo para o 3º termo. Esta mudança 

permite maior articulação entre esta UC e a UC História da África, possibilitando ao 

aluno melhor compreensão dos conteúdos de ambas as UC.  

 

- Introdução do Estágio Supervisionado em Patrimônio, que, a partir de 2012, 

complementará o conjunto de UC específicas à área de Memória e Patrimônio já 

configurado, substituindo assim a exigência das 60h de Atividades Complementares 

nessa área. 

Tais alterações passaram a vigorar para todos os alunos ingressantes entre 2007 

e 2010. Como podemos verificar, não há necessidade de alterações retroativas para os 

ingressantes em 2010, já que as modificações na Matriz Curricular de 2011 se dão a 

partir do 3º termo e, portanto, servirão para estes alunos.  

No caso da ênfase em Memória e Patrimônio, cabe ressaltar uma vez mais que 

ela será opcional aos nossos alunos e, sobretudo, que não implica nenhuma modificação 

na estrutura da matriz curricular do Bacharelado. 

 

Alterações relativas ao ano de 2016: 

- Separação do Grau de bacharelado e bacharelado/licenciatura para Bacharelado 

e Licenciatura: o aluno ingressará no curso por meio da Área Básica de Ingresso (ABI) e 

sua opção por uma ou outra formação ocorrerá ao final do quarto termo (2º ano). Desta 

forma, após a ABI do curso de História, se seguirá a formação específica, de acordo com 

a escolha do aluno. São assegurados ao discente o reingresso e a transferência para 

outro curso de graduação na Unifesp, conforme os termos da Portaria Prograd nº 12, de 

19 de novembro de 2014. 

- Alteração no caráter das UC eletivas: de um total de sete UC eletivas 

obrigatórias, passou-se para cinco no Bacharelado, das quais duas passam a ser de livre 

escolha do aluno, e não mais direcionadas unicamente para o curso de História. Tal 

alteração visa a atender uma solicitação dos alunos do curso.  

- Alteração no conjunto de UC voltado para a Monografia: a partir de agora, ele 

será composto por três UC – a primeira e a segunda, Monografia I e Monografia II, 
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continuam voltadas às orientações para a produção de um projeto de pesquisa e 

redação de um texto acadêmico-historiográfico; a novidade é a introdução de uma 

terceira UC, Defesa de Monografia¸ na qual o aluno fará inscrição apenas quando seu 

orientador o considerar apto para a realização de sua banca de defesa. 

- Em decorrência da necessidade de adequação da ABI, o curso decidiu pela 

alteração de 05 UC de patrimônio – Arqueologia Histórica; História, Espaço e 

Patrimônio Edificado; História e Arquivos; História, Cultura Material e Museus; 

História e Patrimônio Imaterial – passaram de UC eletivas fixas para UC obrigatórias 

do Bacharelado em História. Resultando desta mudança, a carga horária foi ampliada 

em 180 horas. 

- As alterações passam a valer para os alunos ingressantes desde 2015;     

 
4.8. Monografia  
 

O curso de História tem como obrigatória a elaboração de monografia de final de 

curso para os alunos do Bacharelado e da Licenciatura. As Unidades Curriculares 

Monografia I, Monografia II e Defesa de Monografia constam da grade curricular do 7º 

e 8º termos do curso. Estas UC deverão resultar em um trabalho escrito, individual e 

caracterizado pela pesquisa documental e discussão historiográfica, acompanhado por 

um Professor orientador e dois supervisores em sala de aula, todos formalmente 

vinculados ao curso de História, caracterizadas por uma grande quantidade de horas 

dedicadas à vivência prática de construção do conhecimento apoiado em pesquisa 

empírica. A última UC, Defesa de Monografia, caracteriza-se pela apresentação do 

trabalho em banca constituída especificamente para exame do mesmo, composta por 

dois professores convidados e pelo orientador. 

A regulação/organização das UC de monografia será coordenada pela CCH – 

Comissão Curricular do Curso de História. A CCH, em conjunto com o(s) docente(s) 

responsável(is) pelas UC Monografia I e II, está encarregada de analisar as informações 

apresentadas em fichas dos matriculados e, mediante a consulta aos pares, incumbir-se 

da definição dos orientadores de cada trabalho, cabendo também a ela o 

estabelecimento de calendário que organize as práticas das UC Monografia I e II e a 

apresentação final dos trabalhos produzidos, com a Defesa da Monografia. 

 

4.9. Atividades Complementares 
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O curso exige a realização pelo aluno de no mínimo 200 horas de Atividades 

Complementares, correspondentes a 13 créditos na grade curricular. As horas podem 

ser cumpridas em atividades de iniciação à pesquisa e ao ensino, visitas culturais 

programadas e monitoradas, bem como atividades de extensão e aprimoramento 

profissional. 

As Atividades Complementares consistirão na participação em atividades 

acadêmico-científico-culturais ligadas à área de História, Filosofia e Ciências Humanas, 

podendo ser oferecidas pela própria universidade ou não, tais como grupos de estudo 

orientados por professor, atividades de monitoria, pesquisa de iniciação científica, cursos 

e projetos de extensão, eventos científico-filosóficos (palestras, congressos, encontros, 

simpósios, jornadas científicas). 

O intuito principal é que o estudante tome contato com formas de abordagem dos 

conteúdos e competências necessárias à sua formação de maneira diferente do que 

ocorre no espaço da sala de aula, bem como com outras instituições acadêmicas e 

científicas e ainda com outros profissionais da área. Com isso, sua formação ocorrerá 

juntamente com sua inserção numa esfera mais ampla do debate intelectual e 

acadêmico. 

A regulação/organização das atividades complementares será coordenada pela 

CCH, que está encarregada de definir que tipo de atividades serão aceitas, recomendar 

e homologar eventos, bem como avaliar e computar as horas cumpridas. 

Para obter a declaração das competências específicas em Memória e Patrimônio, 

o aluno que ingressou no curso entre 2007 e 2011 deverá cumprir pelo menos 60 horas 

das suas atividades complementares em vivências práticas em instituições culturais 

vinculadas à preservação da Memória e do Patrimônio Histórico. 

 

4.10. Relação do curso com Ensino, Pesquisa e Extensão 

O ensino, a pesquisa e a extensão constituem-se nas finalidades primordiais da 

universidade brasileira e o curso de História é fiel a este princípio. Isto se expressa em 

diferentes momentos do currículo, seja em atividades específicas de sala de aula, de 

pesquisas para a monografia de curso, de Iniciações Científicas, seja nas pesquisas 

próprias e específicas dos docentes e discentes do curso.  

Um dos pólos aglutinadores deste projeto é o Centro de Memória e Pesquisa 

Histórica, cujo acervo propicia um leque variado de investigações; ao mesmo tempo, é 

um núcleo que favorece amplamente o ensino e atividades extensionistas. Em sua 
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estrutura, congrega o Laboratório de Estudos Arqueológicos, que será instalado no novo 

campus dos Pimentas, e constitui-se em mais um núcleo importante e agregador deste 

tripé. Outro espaço importante é o Programa de Educação Tutorial (PET), que congrega 

docentes e discentes em atividades de pesquisa, que por sua vez revertem tanto para a 

sala de aula quanto para a comunidade interna e externa à Unifesp. Por fim, o 

Departamento de História possui atualmente três publicações, a saber: Almanack, 

Revista de Fontes e Heródoto, cada uma com um perfil específico de público.  

O Departamento de História da EFLCH abriga ainda laboratórios e grupos de 

pesquisa nos quais há o envolvimento de dois ou mais docentes do curso. Na 

configuração dos novos espaços no campus dos Pimentas, estes terão como sede o 

próprio gabinete de trabalho dos docentes. 

A seguir, cada um destes espaços é detalhado. 

 
4.10.1. Centro de Memória e Pesquisa Histórica 

Desde sua criação, o curso de História da Unifesp envidou esforços para a criação 

de um Centro de Memória e Pesquisa Histórica. A proposta original previa reunir e dar 

acesso a documentos de diversas origens, recolhidos por meio de doações, compra ou 

duplicação de acervos mediante o uso de diferentes tecnologias (tais como digitalização 

ou microfilmagem). A partir dessa proposta, os docentes mobilizaram-se, sondaram 

instituições e indivíduos e deram materialidade ao projeto. O acervo hoje reunido 

compõe-se de documentos relevantes para a pesquisa, o ensino e a extensão, 

subsidiando o pleno desenvolvimento da graduação e, a partir de 2011, da Pós-

Graduação do curso de História. A seguir, relacionamos sumariamente esses acervos. 

 

a) Acervo Histórico da Companhia Editora Nacional 

Trata-se do maior e mais relevante dentre os acervos reunidos no Centro de 

Documentação. Cedido em comodato pelos atuais proprietários da empresa (o IBEP – 

Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas), esse acervo, como todos os arquivos 

privados, oferecia poucas possibilidades de acesso aos pesquisadores. A Companhia 

Editora Nacional foi importante não só pelo porte de sua produção, mas pelo fundo 

editorial que adquiriu e fez publicar, sendo responsável por editar coleções de livros 

significativos para a cultura brasileira. Ao adquirir a Nacional, o IBEP manteve o selo da 

editora e continuou publicando parte de seu fundo editorial. Manteve a biblioteca 

histórica da CEN, constituída pela totalidade dos livros publicados por ela, e conservou a 

documentação da empresa adquirida junto com a sua. O acervo reúne documentos 
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produzidos pelos diferentes departamentos da Nacional (Diretoria, Departamento 

Editorial, Departamento de Produção, Contabilidade e Departamento Pessoal). 

Encontram-se, ainda, classificados por nomes de autores ou das editoras que forneciam 

os direitos de tradução, os dossiês contendo a documentação referente a um título ou 

diferentes títulos publicados, como contratos, correspondência e recibos, entre outros. 

Também se encontravam conservadas as Fichas de Movimentação das obras 

publicadas pela Nacional e uma vasta coleção de recortes de jornais formada ao longo 

dos anos de existência da empresa. A situação do chamado “arquivo morto” era bastante 

precária, dispostos em caixas de papelão ou pastas-arquivo com pouca ou nenhuma 

indicação sobre seus conteúdos, datas ou procedência de produção, além de imundos. A 

Biblioteca Histórica também se encontrava encaixotada; porém, diferentemente da 

documentação, as caixas identificavam os volumes nelas depositados, assim como os 

seus respectivos autores, de modo que a sua acessibilidade depende da reorganização 

física dos livros e de sua devida catalogação. 

O Centro de Documentação retomará a organização do Acervo Histórico da 

Companhia Editora Nacional de modo que a documentação seja totalmente recuperada 

e seus conteúdos se tornem acessíveis aos pesquisadores e interessados, ao mesmo 

tempo em que a guarda da documentação também lhe garanta proteção. Também se 

fará a catalogação da biblioteca-arquivo, articulando os dois acervos de modo que toda a 

atividade editorial realizada pela Nacional nos seus mais de 80 anos de existência esteja 

acessível ao público. 

Este acervo soma cerca de 200 metros lineares, divididos entre ilustrações de 

livros, correspondência, contratos, pareceres e processos de venda, provas e originais, 

dossiês de autores, fichas de movimentação de edições, mapas de edição (de 1931 até 

a década de 1970), biblioteca-arquivo e hemeroteca. 

 

b)  Hemeroteca Geral e periódicos 

A partir de uma parceria técnica com o Arquivo Público do Estado de São Paulo 

(APESP), o Centro de Memória e Pesquisa Histórica recebeu duplicatas do acervo de 

jornais e de livros daquela instituição. Até o momento, foram incorporados ao acervo os 

seguintes títulos: 

- Diário da Noite (editado pela empresa Diários Associados, de propriedade de Assis 

Chateaubriand, a partir de 1929): (1926-1977, com lacunas), acondicionados em pastas, 

totalizando c. 15 metros lineares; 
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- Diário de São Paulo (editado pela empresa Diários Associados, de propriedade de 

Assis Chateaubriand, a partir de 1929): (1926-1977, com lacunas), acondicionados em 

pastas, totalizando c. 15 metros lineares. 

- Diário Popular (1884-2001, coleção completa), totalizando c. 56 metros lineares. A 

partir da venda do título para os Organizações Globo, em 2001, o jornal passou a 

denominar-se Diário de São Paulo, sobrepondo-se ao antigo título da época dos Diários 

Associações, porém sem ligação com aquele. 

Uma coleção composta de 228 títulos de imprensa e acadêmicos, incompleta, 

também compõe o acervo do Centro de Memória e Pesquisa Histórica, incluindo títulos 

como Fatos & Fotos, Eu sei tudo, Careta, Carta Capital, Realidade, Ciência Popular, D. 

O. Leitura, Libertários, Manchete, Oggi Ilustrato, Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação e Revista Brasiliense, entre outras, totalizando c. 50 metros lineares. 

O Centro de Memória e Pesquisa Histórica têm como objetivo tornar-se um centro 

de excelência informacional, educativo e cultural, oferecendo a seus usuários acesso e 

uso da informação em diversos suportes, desenvolvendo ações educativas e 

promovendo junto à comunidade eventos que possam provocar o senso crítico e o 

exercício da cidadania.  

 

4.10.2. Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) 
 

O LEA é um laboratorio de pesquisa arqueológica vinculado a 

EFLCH/Departamento de História/Centro de Memória e Pesquisa Histórica – CMPH - da 

UNIFESP. 

O acervo será constituído pela reunião de exemplares da cultura material 

adquiridos por salvaguarda, doação, comodato, recolhimento, permuta, empréstimo, etc., 

prevendo-se a elaboração de documentos comprobatórios de sua origem, seguindo os 

procedimentos de registro/catalogação utilizados nas reservas técnicas de instituições 

museológicas. O acervo de vestígios arqueológicos se constituirá dos resultados de 

pesquisas realizadas de acordo com a legislação vigente, a saber: Constituição Federal 

de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os sítios arqueológicos como 

patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção, de acordo com o que 

estabelece o artigo 216; Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional; Lei nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a 

destruição ou mutilação, para qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas 
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arqueológicas, o que é considerado crime contra o patrimônio nacional. As pesquisas 

arqueológicas consideram, também, as diretrizes normativas e operacionais fornecidas 

pelos seguintes instrumentos: Resolução CONAMA no 001 23/01/1986, que instaura a 

obrigatoriedade dos Estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos Relatórios de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento de atividades que, por lei, sejam de 

competência federal; Resolução CONAMA no. 237 de 19/12/1997, que, entre outras 

atribuições, estabelece três fases para o licenciamento ambiental dos empreendimentos 

(LP, LI e LO); Portaria SPHAN/MinC no 07, de 01/12/1988, que normatiza e legaliza as 

ações de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional e, Portaria IPHAN/MinC 

no 230, de 17/12/2002, que define o escopo dos estudos arqueológicos a serem 

desenvolvidos nas diferentes fases de licenciamento ambiental. A constituição do acervo 

deverá contar com ossos humanos e faunísticos, louças, porcelanas, cerâmica utilitária, 

material lítico e cerâmico, materiais construtivos (azulejos, tijolos e telhas), metais, 

madeira, vidro, ossos, conchas, compreendendo os períodos pré-histórico e histórico 

brasileiro. 

Embora ainda sem a estrutura física o LEA vem desenvolvendo pesquisa e 

publicações como Plens,C.R. 2014. Patrimônio, uma via de mão dupla. Leal,E.;Paiva, 

O.(orgs.).Patrimônio e História. Londrina, Editora Unifil, o projeto de Pesquisa e 

Inventario do Patrimônio Arqueológico de Guarulhos – PIPAG 

[FAPESP/Condephaat/SEC Processo no. 2011/51067-2 e Processo no 2012/50039-8 

(2012 a 2015)], e a exposição cultural A Cartografia das Pessoas de Guarulhos, Centro 

Cultural Adamastor, Guarulhos agosto de 2015), além do site institucional 

www2.unifesp.br/centros/arqueologia. 

 

4.10.3. Programa de Educação Tutorial (PET) 

Possivelmente, a iniciativa que melhor expresse a integração entre 

ensino/pesquisa e extensão no Curso de História da Unifesp seja o seu Programa PET. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de História da UNIFESP está em 

atividade desde janeiro de 2009 e vem desenvolvendo um conjunto vasto de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, várias delas conectadas aos principais projetos do 

grupo: 

 História, memória e patrimônio da indústria e do trabalho em Guarulhos-SP (Já 

concluído. Artigo escrito pelos alunos aceito para publicação). 

http://internet.aquila.fapesp.br/agilis/Processo.do?processo=2011510672&atual=1&inicio=1&cmd=1&ID_PAGINA=1&method=detalhar
http://internet.aquila.fapesp.br/agilis/Processo.do?processo=2012500398&atual=1&inicio=1&cmd=1&ID_PAGINA=1&method=detalhar


36 

 

 História e TICs: guia de fontes online e usos possíveis da internet para o ofício do 

historiador. (Já concluído. Artigo escrito pelos alunos já publicado). 

 Arranjo e Pesquisa no Acervo da Cúria Diocesana de Guarulhos. 

 Organização do acervo do Manicômio Judiciário de São Paulo 

Diversos bolsistas do grupo já ingressaram no Programa de Mestrado.  

 

4.10.4. Publicações 

Desde 2012, a Unifesp passou a sediar uma importante revista temática de 

História, especializada na pesquisa sobre os séculos XVIII e XIX, o Almanack 

(www.almanack.unifesp.br). Pertencem à editoria do Almanack e ao seu conselho 

editorial 5 membros do Departamento de História, todos deles integrantes do Programa. 

A revista obteve o Qualis A2 da Capes e aguarda, no momento, sua indexação no 

Scielo.  

Recentemente os docentes do curso implementaram uma nova publicação 

eletrônica – a Revista de Fontes. Sua missão é ampliar o acesso e a divulgação de 

fontes por meio da transcrição de fontes documentais inéditas, da tradução de fontes 

para o português e da publicação de instrumentos de pesquisa inéditos, que desse modo 

ficarão disponíveis para todo o meio acadêmico, num suporte extremamente prático 

como o é a www. A transcrição e/ou tradução de documentação manuscrita ou mesmo 

impressa, paleográfica ou epigráfica, de todos os períodos históricos, ganha nessa troca 

de suporte um público muito mais amplo que poderá não só consultar esses textos, mas 

também fazer buscas por palavras ou expressões a partir das versões disponibilizadas 

on-line. A transcrição, assim como a imagem numerizada, ou ainda a tradução, nunca 

substituem completamente a documentação ou o texto original. Mas o uso de normas 

estritas de transcrição permite com que os documentos publicados na Revista de Fontes 

realmente sirvam como instrumento de trabalho para historiadores e outros especialistas 

das ciências humanas e sociais. A publicação de instrumentos de pesquisa inéditos visa 

divulgar através de descrição sumária ou analítica a composição de acervos, fundos, 

conjuntos, séries ou coleções documentais. Esses instrumentos sejam guias, catálogos, 

inventários ou índices, publicados na Revista de Fontes permitirão que o historiador e o 

pesquisador de outras áreas das ciências humanas e sociais identifiquem e localizem os 

mais diversos tipos de documentos. 

Heródoto – Revista do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Antiguidade 

Clássica e suas Conexões Afro-asiáticas, originou-se do interesse de investigação de 

http://www.almanack.unifesp.br/
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estudiosos do mundo clássico que o pensam a partir de suas conexões com os mundos 

africano e asiático conhecidos na Antiguidade. Desenvolveu-se em parceria com 

pesquisadores do mundo contemporâneo de História da África, da Arte Africana e da 

Ásia, que consideram o mundo antigo como presença posterior, determinada e 

reformulada pelas múltiplas visões de diferentes historicidades que lhe sucederam. 

Sabidamente, ao longo da história do pensamento ocidental, as conexões e integrações 

entre gregos e romanos e povos da África e da Ásia foram frequentemente 

negligenciadas como objeto de estudo. Ao voltar seus interesses para essas frentes, 

reconhecendo-lhes sua importância capital, a revista Heródoto parte da convicção de 

que as relações entre o mundo clássico e a afro-Ásia constituíram uma espécie de pano 

de fundo para a longa história Ocidental e Oriental. Com o intuito de contribuir com os 

trabalhos já realizados nesse campo, dois são os objetivos das pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo: evidenciar as influências mútuas e não hierarquizadas entre as culturas 

greco-romanas e afro-asiáticas - considerando, para além das relações de aceitação e 

dominação, instâncias como assimilação, ajustamento, conflito, negociação e resistência 

ante os contatos e apontar para as influências exercidas pelas teorias do eurocentrismo, 

do afrocentrismo e do asianismo na produção historiográfica acerca do mundo antigo. A 

revista pode ser consultada no site http:www.herodoto.unifesp.br . 

 

4.10.5. Laboratórios 
 

Relação dos Laboratórios de pesquisa e seus integrantes, bem como dos 

respectivos docentes que estarão sediados junto aos gabinetes de trabalho: 

 

CAPPH – Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica  

Fernando Atique e Manoela Rossinetti Rufinoni (Departamento de História da Arte) 

 

Centro de Estudos de Ensino de História  

Alexandre Pianelly Godoy, Antonio Simplício de Almeida Neto, Elaine Lourenço e. Maria 

Rita de Almeida Toledo 

 

Formação das Nações, Identidades Nacionais e Nacionalismos nos séculos XIX e 

XX  

André Machado, Andrea Slemian, Maria Luiza Ferreira de Oliveira e Wilma Peres Costa 

http://www.herodoto.unifesp.br/
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Grupo de Pesquisa de História, Memória, Educação e Patrimônio 

Márcia Eckert Miranda, Lucília Siqueira, Odair Paiva, Cláudia Regina Plens e Julio 

Moracen. 

 

Heródoto – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Antiguidade Clássica e suas 

Conexões Afro-asiáticas  

Gilberto da Silva Francisco, Glaydson José da Silva, Patrícia Teixeira Santos, Samira 

Adel Osman e Fabiano Fernandes 

 

Himaco – História, Mapas e Computadores 

Janes Jorge, Fernando Atique, Luis Ferla 

 

História, Memória e Patrimônio do Trabalho 

Clifford Andrew Welch, Edilene Teresinha Toledo e Luigi Biondi 

 

LAPHA – Laboratório de Pesquisas de História das Américas 

Mariana Villaça e José Carlos Vilardaga 

 

Núcleo de Estudos Ibéricos/Laboratório de Estudos Medievais  

Ana Nemi, Rafael Ruiz, Rosângela Leite e Rossana Pinheiro 

 

Poder e Política na Época Moderna  

Bruno Feitler, Luís Filipe S Lima e Maximiliano Menz 

 

Trânsitos: diálogos culturais em África e na Diáspora 

Fabiana Schleumer e Julio Moracen 

 

 



39 

 

5. COMPONENTES CURRICULARES E PLANO DE ENSINO DAS UNIDADES 
CURRICULARES OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE HISTÓRIA 

 

5.1. Elenco das Unidades Curriculares: 
 

Unidades Curriculares obrigatórias fixas de História (ABI): 

 

1. História Contemporânea I 

2. História Contemporânea II 

3. História da África  

4. História da América I 

5. História da América II 

6. História da Ásia 

7. História do Brasil I 

8. História do Brasil II 

9. História do Brasil III 

10. História do Brasil IV 

11. História, Memória e Patrimônio 

12. História Moderna I 

13. História Moderna II 

14. Introdução aos Estudos de História Antiga e Medieval 

15. Introdução aos Estudos Históricos 

16. Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I 

17. Laboratório de Ensino e Pesquisa em História II 

18. Laboratório de Ensino e Pesquisa em História III 

 

Unidades Curriculares em Domínio Conexo Fixo (ABI): 

 

1. Leitura e interpretação de textos clássicos 

2. Filosofia geral 

 

Unidades Curriculares em Domínio Conexo Livre (Matriz do Bacharelado) 

Tratam-se de 2 (duas) UC que os estudantes do Bacharelado em História devem 

cursar, escolhendo-as entre uma série de UC oferecidas pelos outros cursos de 

graduação do Campus Guarulhos, cujo objetivo é favorecer a interdisciplinaridade 

intrínseca ao campo da História. 
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Núcleo das Unidades Curriculares obrigatórias da Matriz do Bacharelado 

 

1. História Antiga; 

2. História Contemporânea III; 

3. Teoria da História I; 

4. História, Espaço e Patrimônio Edificado; 

5. História Medieval; 

6. Teoria da História II; 

7. Arqueologia Histórica; 

8. Monografia I; 

9. História e Arquivos; 

10. História, Cultura Material e Museus; 

11. Monografia II; 

12. História e Patrimônio Imaterial; 

13. Defesa de Monografia; 

  

Núcleo das Unidades Curriculares Eletivas em História (Matriz Bacharelado): 

As ementas das UC Eletivas em História, pelo menos 3 das 5 obrigatórias, 

denominadas Tópicos Especiais em História, são definidas a cada planejamento anual, 

de acordo com o interesse dos estudantes e as pesquisas dos docentes. As unidades 

curriculares eletivas são oferecidas a partir do terceiro ano do curso e, nelas, os 

aspectos desenvolvidos nas UC obrigatórias são aprofundados ou diversificados 

contemplando as áreas temporais, espaciais ou temáticas do campo da História.  
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5.2. Ementas 
 

Unidades Curriculares (ABI): 

 

1. História Contemporânea I 
Da Revolução Francesa à Emergência do Imperialismo. A Revolução Francesa e o 

período napoleônico. A cidadania moderna: conceitos e práticas. O processo de 

transformação industrial na Europa e o fazer-se da classe operária. Mundos rurais, 

mundos urbanos, e a interação campo-cidade. A era do liberalismo: comércio 

mundial, novas formas de colonização, revoluções liberais e constitucionais, 

movimentos democráticos e republicanos, processos de unificação nacional. Estado-

nação, pátria, nação e nacionalismos. A emergência do novo processo de expansão 

colonialista dos países europeus na África e na Ásia. Pensadores e movimentos 

críticos do capitalismo. Culturas e sociedades dos oitocentos. Circulação de idéias, 

experiências e culturas no mundo do século XIX. A apropriação desses temas na 

produção da memória social e do ensino de história. 

 

2. História Contemporânea II 
Da emergência do imperialismo à Segunda Guerra Mundial. Capitalismo e indústria 

da década de 1870 aos anos de 1920. Trabalhadores rurais e urbanos do fim do XIX 

aos anos de 1920. Partidos, organizações, movimentos e culturas da classe operária. 

As grandes migrações: transculturações e transnacionalidade. O novo colonialismo 

da Era dos Impérios. Estado/nação, nacionalismo, questão nacional e etnicidade 

entre 1870 e 1914. A Primeira Guerra Mundial. Revolução russa, socialismo e 

processos revolucionários mundiais. A crise do capitalismo e do estado liberal no 

entre guerras. Transformações do Estado/nação: regimes, partidos e movimentos 

autoritários e totalitários; movimentos sociais, democracia, república e surgimento do 

Estado de bem-estar social no entre guerras. O sistema de relações internacionais, a 

Segunda Guerra Mundial e a crise do eurocentrismo. As transformações culturais no 

fim do século XIX e na primeira metade do século XX. A apropriação desses 

problemas de pesquisa na produção da memória social e do ensino de história nos 

diferentes níveis de ensino. 

 

3. História da África 
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Estudo das dinâmicas históricas das sociedades africanas a partir do século XV até o 

século XXI, enfatizando as formas de organização econômica, social e cultural 

anteriores ao advento do tráfico atlântico, as transformações decorridas em função da 

dinâmica do mesmo e da existência de outras formas anteriores de trabalho. Dar-se-á 

destaque as transformações políticas e religiosas nos séculos XVIII ao XIX, 

enfocando, de forma particular, como neste último século os diferentes povos 

africanos relacionaram-se com os processos do fim da escravidão e da inserção na 

ordem colonial. Por fim, apontar-se-á as lutas de libertação nacional e os desafios 

contemporâneos das nações africanas face à globalização, da memória e do ensino 

construído socialmente sobre essas questões para a formação da cidadania. 

 

4. História da América I 
Questões historiográficas. Europa e os descobrimentos. Civilizações 

mesoamericanas e andinas pré-hispânicas. Códices e Crônicas. Questionamento da 

Conquista. Organização político-administrativa e Bases jurídico-econômicas da 

América espanhola. América inglesa e portuguesa. Reformismo e Independências. 

 

5. História da América II 
A crise do sistema colonial, os processos de emancipação política e a formação dos 

Estados nacionais nos Estados Unidos e na América Latina. Reformas liberais, 

modernização e repercussões políticas e sociais no mundo rural e urbano. 

Modernidade, migrações, identidade e circulação de ideias na América Latina. A 

questão do populismo. Reformismo e desenvolvimentismo. Revoluções no século XX. 

Os regimes militares. O ensino de História da América no Brasil: tendências e 

perspectivas. A apropriação desses problemas de pesquisa na produção da memória 

social, do ensino de história e da vulgarização científica nos diferentes meios de 

comunicação. 

 

6. História da Ásia 
Transformações econômicas e políticas do mundo asiático na época moderna e 

contemporânea, pensando o mundo asiático em sua diversidade (Extremo Oriente e 

Sudeste Asiático, Subcontinente Indiano e Oriente Médio). Enfatiza-se a importância 

do tratamento do mundo asiático em suas relações internas e em suas interações 

econômicas, sociais, culturais e simbólicas com o ocidente. Descolonização, 

soberania e questão nacional no mundo asiático. Identidades, migrações e trocas 

culturais no mundo asiático. Industrialização e configurações do capitalismo na Ásia. 
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O Oriente Médio da crise do Império Otomano à II Guerra Mundial. O Oriente Médio 

da II Guerra Mundial até a atualidade. O Islã na Ásia na modernidade. 

Reconfigurações dos impérios asiáticos na contemporaneidade. Socialismo e 

revoluções na Ásia. A Ásia e as reacomodações econômicas e geopolíticas pós-

Guerra Fria. A apropriação desses temas de pesquisa na produção da memória 

social, seja da vulgarização científica nos diferentes meios de comunicação ou do 

ensino de história. 

 

7. História do Brasil I 
Temas clássicos do período colonial (séculos XVI-XVIII). Trabalho, fronteira, saberes 

e técnicas, religiosidade e poder. Noções/conceitos relacionados ao período. América 

portuguesa, Brasil colonial, império português ultramarino. Conquista e colonização. 

Dimensão de pesquisa e ensino a partir de fontes e bibliografia diversificadas. A 

apropriação crítica desses temas na produção da memória social, no ensino de 

história escolar e nos meios de vulgarização científica. 

 

8.   História do Brasil II 
O Reformismo ilustrado luso brasileiro: composições, tensões, conflitos. A Crise do 

Antigo Regime e o mundo americano: a Corte na América e o Reino Unido. A 

experiência das Cortes e a autonomização política: pulsões centrífugas e elementos 

de unidade. Reinventando a monarquia: a construção institucional. Fronteiras 

invisíveis: conflitos internos e externos em torno do tráfico negreiro. Fronteiras 

visíveis: escravidão e monarquia no contexto continental. O centro e as partes: 

elementos do pacto imperial. A política imperial em movimento: política de terras e 

colonização. Guerra do Paraguai e os fundamentos da crise do Estado Imperial. 

Noções/conceitos relacionados ao período. Estado Nacional; escravidão, imigração e 

colonização, questão platina. Apropriação crítica desses temas na produção da 

memória social, seja no ensino de história ou na vulgarização científica na mídia 

 

9.  História do Brasil III 
Da crise da monarquia à proclamação da república (1870-1889). As dimensões da 

crise pós-guerra do Paraguai. O processo abolicionista. Poderes políticos, projetos 

republicanos e a crise do regime monárquico. A República Velha: arcaismos e 

projetos reformistas (1889-1930). A experiência da imigração, movimentos operários 

e industrialização. O poder das oligarquias.  Projetos reformistas. Sociedade e 
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cultura. Apropriação crítica desses temas na produção da memória social, seja no 

ensino de história ou na vulgarização científica nos meio de comunicação. 

 

10.   História do Brasil IV 
Debates historiográficos sobre a Revolução de 30. O Governo Vargas e sua 

complexa base social e política. Movimentos políticos e sociais urbanos. O 

movimento negro e os debates sobre a questão racial. Migrações. Industrialização. O 

Nacionalismo. A política trabalhista. As constituições. Censura, repressão e 

propaganda. Arte, cultura e educação. Os debates sobre populismo. O Brasil e a 

Segunda Guerra Mundial. Os governos do período democrático. O governo de João 

Goulart e os movimentos sociais. A questão agrária e a luta pela terra. Política, 

economia e sociedade no regime militar. Movimentos sociais e oposição à ditadura. 

Memória e historiografia da ditadura e da resistência. A apropriação crítica desses 

temas na produção da memória social no ensino de história. Cidadania e exclusão no 

pós-redemocratização. A história do Brasil contemporâneo nos livros didáticos. 

 

11.  História, Memória e Patrimônio 
       Memória coletiva. Memória nacional. Relações entre história e memória. Lugares da   

memória na contemporaneidade, como a escola e os museus ou outras instituições 

educativas. Direito à memória. O nascimento das políticas oficiais de memória e de 

patrimônio no Brasil e em outras nações. História das instituições de patrimônio no 

Brasil e em outras nações. Critérios de preservação de bens culturais e/ou históricos. 

Democratização da formação do acervo e do acesso aos bens patrimonializados 

 

12.  História Moderna I 
Problemas de História Moderna: periodização, conceitos e debates historiográficos; 

Renascimento; Poder e disputas entre Império, Monarquias e a Igreja Romana; 

Império e Estado; Novos e Velhos Mundos; Utopias e Cidades: espaços e discurso 

político; Absolutismo e polissinodia; Reformas: religião e idéias de Deus e Igrejas; 

Messianismo, Milenarismo, Monarquias e Novas Repúblicas: Profecia e Poder: 

Retórica, Poder e Religião; Teologia Política. 

 

13.   História Moderna II 
Definições de Barroco, Sociedade de Corte, Retórica e Eloqüência na Corte e no 

Púlpito, Crise do Século XVII, Revolução Inglesa, Restauração Portuguesa, 

Definições de Ilustração e Luzes, Revolução Francesa, Revolução Americana. A 
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apropriação crítica desses problemas de pesquisa na produção da memória social, 

seja no ensino de história ou na vulgarização científica. 

 

14.  Introdução aos Estudos de História Antiga e Medieval 
      Estabelecimento e crítica das ideias de História Antiga e História Medieval. 

Introdução aos estudos do universo social, político e econômico do mundo antigo e 

medieval, explorando a dimensão histórica de sua produção.  Ênfase na análise do 

processo de constituição de ambas as disciplinas e sua relação com os discursos e 

debates contemporâneos à produção historiográfica. 

 

15.  Introdução aos Estudos Históricos 
A História como modo de conhecimento. Relações entre memória, História e 

historiografia. Balizas fundamentais da história da disciplina. Exigências e desafios 

postos ao trabalho do historiador. Os fundamentos da pesquisa e da escrita da 

História. História e ensino de História. 

 

16.  Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I 
O ofício do historiador enquanto pesquisador e futuro professor. Práticas 

fundamentais de sua atividade intelectual: o trabalho com as fontes textuais e a 

percepção de sua historicidade. Reflexão sobre a circulação dos impressos e formas 

de recepção. A produção do saber histórico enquanto construção historicizada nos 

meios acadêmicos, escolares ou em outros meios/áreas. Contato com distintos tipos 

de fontes textuais, discussão sobre suas especificidades. Conhecimento dos vários 

tipos de instituições de guarda de documentos e seus sistemas classificatórios.  

 

17.  Laboratório de Ensino e Pesquisa em História II 
O ofício do historiador enquanto pesquisador e futuro professor que trabalha com 

fontes visuais. Práticas fundamentais de sua atividade intelectual: o trabalho com as 

fontes visuais e a percepção de sua historicidade. Levantamento, análise, 

contextualização das metodologias e da historiografia em relação às fontes visuais. 

Narrativas históricas e pictóricas. Uso das imagens para fins didáticos e em sala de 

aula. Tipologia das fontes visuais. Problema da produção, circulação e recepção das 

imagens. Relações entre produção e reprodução. Conceitos de Veracidade e 

Verossimilhança e seu uso na análise de fontes visuais. 

 

18.  Laboratório de Ensino e Pesquisa em História III 
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Preparo dos alunos para o ensino e a pesquisa histórica. História oral, livros didáticos 

e cultura material. Construção dos processos metodológicos e das abordagens que 

marcaram o surgimento desse campo de estudos e que produziram, com isso, novas 

fontes para a investigação do historiador, onde a oralidade é enfatizada como 

mecanismo de produção e transmissão do conhecimento, com características e 

particularidades que permitem o estudo do patrimônio imaterial e das abordagens 

subjetivas do passado, tornando-as possíveis de serem analisadas e sustentadoras 

de uma forma da escrita da história. Trajetória da construção do campo, das 

abordagens e das metodologias, a partir da perspectiva dos estudos interdisciplinares 

em torno de sociedades baseadas na oralidade e em diálogo com a produção de 

relatos e entrevistas com personagens dos meios urbanos e rurais. Tradições e 

organização do tempo, das celebrações, do trabalho e dos relatos de vida. 

Compreensão problematizada da produção didática nacional na área de história, 

compreensão essa indissociada de seu circuito de produção e circulação. Seleção e 

trabalho com fontes de cultura material, sugerindo usos didáticos e possibilidades de 

pesquisa. 

 

Unidade Curriculares em Domínio Conexo Fixo (ABI) 

 

1. Leitura e interpretação de textos clássicos 

 Introdução à leitura de textos clássicos segundo diferentes métodos de interpretação. 

 

2. Filosofia geral 

O curso visa introduzir, à luz de textos clássicos, à reflexão sobre temas 

fundamentais da filosofia. 

 

Unidades Curriculares Obrigatórias Fixas da Matriz do Bacharelado 

1. História Antiga 
Introdução ao estudo da Antiguidade Clássica por meio da análise e discussão dos 

diversos tipos de fontes disponíveis para seu estudo (textuais, arqueológicas, 

epigráficas, iconográficas, etc) e dos principais debates historiográficos modernos. 

Ênfase nos saberes e poderes, cultura e instituições que deram forma à antiguidade 

greco-romana. As dinâmicas históricas de expansão, integração e crise do mundo 

antigo. Problematização das noções de 'antigo' e 'clássico' a partir da historicização 
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dos saberes contemporâneos sobre a Antiguidade.  O lugar da Antiguidade Clássica 

no mundo contemporâneo e seu estudo e ensino nos níveis fundamental e médio no 

Brasil. A apropriação desses problemas de pesquisa na produção da memória social 

e do ensino de história. Temas para a História Grega: sociedades palacianas; cultura 

épica: Homero e Hesíodo; formação e crise das poleis; Helenismo; Historiografia 

Antiga. Temas para a História Romana: Mitos de fundação; formação e constituição 

da Res Publica; imperialismo romano; crise social e política; o Principado, 

organização e os limites da integração imperial; crises; Antiguidade Tardia. 

 

2. História Contemporânea III 
História Contemporânea: do segundo conflito mundial à globalização. Da Segunda 

Guerra Mundial ao mundo bipolar da Guerra Fria e dos blocos ideológicos. As 

transformações macro-econômicas do mundo capitalista a partir da década de 1940. 

O processo de descolonização, revolução e formação dos estados-nação na África e 

na Ásia. Os anos dourados e os anos rebeldes. Os movimentos culturais da segunda 

metade do século XX. O mundo durante o novo processo de globalização do 

capitalismo. O colapso do “socialismo real”. O mundo pós-guerra fria. Oriente médio, 

orientalismo, história e atualidade. Revoluções tecnológicas e suas implicações 

sociais e culturais. A apropriação desses problemas de pesquisa na produção da 

memória social e do ensino de história e nos diferentes materiais de divulgação 

científica, como internet ou impressos. 

 

3. História Medieval 
A historiografia sobre a Idade Média: permanências e rupturas entre Antiguidade e 

época Medieval, relações entre poder público/poder privado, 

centralização/descentralização; debates historiográficos sobre a sociedade feudal: as 

noções de “fragmentação” de poder e de “segmentação” de poder, senhorio e 

feudalidade; cristandade medieval: unidade e diversidade, Império e papado, crise e 

transformação da cristandade medieval; relações entre monarquias medievais e 

modernidade, abordagem crítica das relações entre memória nacional\escolar e a 

época medieval. 

 

4. Monografia I 
Debates com o orientador; pesquisa bibliográfica e documental; preparação, 

desenvolvimento e apresentação do projeto de monografia; preparação, 

desenvolvimento e apresentação de um plano de redação da monografia, o qual 
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deverá incluir o levantamento de fontes; participação em seminários de pesquisa em 

sala de aula. 

 

5. Monografia II 
Debates com o orientador; pesquisa bibliográfica e documental; participação em 

seminários de pesquisa em sala de aula; preparação, desenvolvimento, redação e 

defesa da monografia com banca de docentes. 

 

6. Defesa da Monografia 

Constituição de banca e defesa de monografia, com a avaliação de dois professores 

convidados e do orientador do trabalho. 

 

7. Teoria da História I 

Teoria da História: definição e pressupostos; panorama geral sobre o 

desenvolvimento do saber histórico, da Antiguidade Clássica à Modernidade; a 

constituição do conhecimento histórico moderno e a afirmação da História como 

Ciência (séculos XVIII-XIX). 

 

8.  Teoria da História II 
A História na virada do século XIX para o século XX: da crise das certezas aos 

esforços de renovação. Transformações e inovações no campo historiográfico no 

século XX: o marxismo, os Annales, a micro-história. Os debates e embates 

interdisciplinares: a História frente a Sociologia, a Antropologia, a Literatura, a 

Linguística. A "pós-modernidade" e a "crise" atual da História. O pensamento e os 

debates teóricos sobre a História hoje e suas relações com o ensino da disciplina e a 

formação docente. 

 

9. História e Patrimônio Imaterial 
A memória, o folclore, as culturas populares e no sentido geral as culturas imateriais, 

são fonte nutrientes das culturas imanentes do mundo. Elas são reservatório e fonte 

de saberes, costumes, formas de criar fazer e viver, ancoradas nas tradições tais 

como: artes cênicas, artes plásticas, artesanato, brincadeiras, culinárias, danças, 

festas, lendas, músicas, procissões, ritos, romarias, entre outras, sonhos de um 

passado histórico e realidades de um presente no que, todos somos protagonistas e 

receptores nas redes de memória e relações interculturais. 
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10.  História e Arquivos 
Arquivo, centro de memória e centro de documentação: tipos de acervos, suportes, 

tratamento. Fundamentos de arquivística: teoria das três idades, arquivos 

permanentes e as atividades de arranjo, descrição, conservação e acesso. Arquivos 

públicos, arquivos privados e arquivos especiais. Sistema de arquivos. Novas 

tecnologias, novos documentos e a arquivística pós-custodial. Políticas/legislação de 

acesso e direito à memória: os arquivos e a Ciência da Informação. A atividade 

educativa em arquivos. 

 

11.  Arqueologia Histórica 
A Arqueologia Histórica se desenvolveu de modos distintos em diferentes partes do 

mundo levada pela proposição diferentes conceitos e abordagens teórico-

metodológicas.  No Brasil, a Arqueologia Histórica vem explorando novas abordagens 

como a arqueologia histórica submersa, industrial, urbana, etnicidade, consumo, 

conflitos étnicos, ditadura militar, entre outros; o objetivo do presente curso é 

apresentar a abrangência e limites das pesquisas arqueológicas de modo a fazer 

com que o aluno reflita sobre o conteúdo apresentado em aula e pensar em novas 

proposições. 

 

12.  História, Espaço e Patrimônio Edificado 
Fundamentos do trabalho em órgãos de preservação (pesquisa, relações sociais, 

inventário do patrimônio, processo de tombamento, políticas de conservação e 

revitalização etc.). Especulação imobiliária e tombamento. Direito de propriedade. 

Privilégio do urbano sem esquecer outros espaços com ocupação antrópica. 

 

13.  História, Museus e Cultura Material 
Fundamentos do trabalho em museus. Compreensão do significado da instituição 

museológica, formas de aquisição de acervos, tombamento, curadoria, exposição, 

conservação etc. Museologia e Museografia. Fundamentos do trabalho com os 

acervos tridimensionais após sua chegada às instituições museológicas. Categorias 

de museus: de arte, históricos, de ciência. 

 

Unidades Curriculares Eletivas – Tópicos Especiais em História  

Definidas por semestre, a cada planejamento anual da grade horária do curso de 

História, e conforme oferta dos outros cursos do campus. 
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5.3. Planos de Ensino das Unidades Curriculares Obrigatórias do Curso de História 
 

1-História Antiga 

UNIDADE CURRICULAR (UC) História Antiga  

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Gilberto da Silva Francisco e Glaydson José da Silva  

Carga horária total: 60 

Carga horária p/prática (15%): 9hs Carga horária p/teoria (85%) 51hs 

OBJETIVOS 

 Objetivos gerais 

- Propiciar uma reflexão acerca da história da Antigüidade Clássica por meio da análise de 

diferentes fontes documentais e da produção historiográfica, buscando contemplar aspectos 

relacionados ao ensino e à pesquisa aplicada nesse campo do conhecimento. 

- Capacitar os alunos ao desenvolvimento da crítica historiográfica e da produção autônoma 

de conhecimento histórico, sobretudo por meio da elaboração e apresentação de seminários 

ao longo do curso e do desenvolvimento de trabalho monográfico a ser apresentado quando 

do término da disciplina. Ambas as atividades serão acompanhadas pelo professor. 

EMENTA 

Introdução ao estudo da Antigüidade Clássica por meio da análise e discussão dos diversos 

tipos de fontes disponíveis para seu estudo (textuais, arqueológicas, epigráficas, 

iconográficas, etc) e dos principais debates historiográficos modernos. Ênfase nos saberes e 

poderes, cultura e instituições que deram forma à antiguidade greco-romana. As dinâmicas 

históricas de expansão, integração e crise do mundo antigo. Problematização das noções de 

'antigo' e 'clássico' a partir da historicização dos saberes contemporâneos sobre a 

Antiguidade.  O lugar da Antiguidade Clássica no mundo contemporâneo e seu estudo e 

ensino nos níveis fundamental e médio no Brasil. A apropriação desses problemas de 

pesquisa na produção da memória social e do ensino de história. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS 

- Conceito de Antigüidade/A trajetória dos estudos sobre o mundo antigo 

- História Antiga e mundo contemporâneo/Problematização da idéia de “herança” do mundo 

clássico 

- História Antiga e vulgarização 

GRÉCIA 

- Mundo pré-helênico 

 Influências afro-asiáticas – discussões historiográficas 
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- Cultura épica: Homero e Hesíodo e sua tradição interpretativa 

- Formação das poleis 

- Cidades-Estados – História e historiografia (séculos XIX e XX) 

- Comédias e tragédias 

Saberes, poderes, cultura e instituições: leitura e análise de textos e estudo de 

conteúdos em diferentes suportes. 

- História como narrativa: Heródoto, Tucídides e sua tradição interpretativa 

ROMA 

- Mitos de fundação 

- República 

 Constituição/organização 

Expansão/Conquistas – problematização da idéia de romanização 

 Crises – discussões historiográficas 

 Saberes, poderes, cultura e instituições 

- Principado 

 Constituição/Organização 

 Cidade – História e historiografia 

 Saberes, poderes, cultura e instituições: leitura e análise de textos e estudo de 

conteúdos em diferentes suportes. 

- Debates historiográficos sobre a Antiguidade tardia 

ENSINO DE HISTÓRIA ANTIGA NO BRASIL 

- A Antiguidade Clássica nos livros didáticos 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  

- Atividades individuais e coletivas  

- Oficina de estudo de material didático  

- Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

- Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 
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- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Cassin, B, Louraux, N. Peschanski, C. 1993 Gregos, bárbaros, estrangeiros. A cidade e seus 

outros. Rio de Janeiro, Editora 34. 

Ferreira, J. R. 1990 A democracia na Grécia antiga. Coimbra, Livraria Minerva. 

Finley, M.I. 1980 A economia antiga. Porto, Afrontamento. 

Finley, M.I. 1986 A política no mundo antigo. Rio de Janeiro, Zahar. 

Finley, M.I. 1990 Escravidão antiga e ideologia moderna. Rio de Janeiro, Graal. 

Finley, M.I. 1991 História Antiga, Testemunho e modelos. São Paulo, Martins Fontes. 

Funari, P.P.A. 1995 A Antigüidade Clássica: a História e a cultura a partir dos documentos. 

Campinas, Editora da Unicamp. 

Giardina, A. 1992 O homem romano.  Lisboa, Presença. 

Glotz, G. 1988 A cidade antiga. Rio de Janeiro, Editora Bertand Brasil. 

Hartog, F. 1999 O espelho de Heródoto. Ensaios sobre a representação do outro. Belo 

Horizonte, UFMG. 

Hartog, F. 2001 A História - de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte, UFMG. 

Momigliano, A. Os limites da helenização. Rio de Janeiro, Zahar Editor. 

Silva, G.J.S. 2007 História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da 

Antigüidade sob o Regime de Vichy. Campinas, Annablume. 

Vernant, J.-P., Naquet, P.-V. 1989 Trabalho e escravidão na Grécia antiga. Campinas, 

Papirus. 

Vernant, J-P. 1994 O homem grego.  Lisboa, Presença. 

Vidal-Naquet, P. 2002 Os gregos, os historiadores, a democracia. O grande desvio. São 

Paulo, Cia das Letras. 

Vercouver, J. 1988 O Egito antigo. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 

 

 

2- História Contemporânea I 

UNIDADE CURRICULAR (UC) HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Ana Lúcia Lana Nemi, Luigi Biondi, Luis Antonio Coelho Ferla e 

Rosângela Ferrreira Leite 

Carga horária total: 60H 

Carga horária p/prática (em 15%): 09hs Carga horária p/teoria (em 85%) 51hs 

OBJETIVOS 
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 Estudo crítico da História Contemporânea mundial, com ênfase na história da Europa e da 

sua relação com o mundo no período compreendido entre a Revolução Francesa e o 

imperialismo, considerando as transformações em termos econômicos, políticos, sociais e 

culturais e acompanhando os principais debates historiográficos sobre o período e os temas 

em questão.  

Específicos: 

A partir do âmbito dos temas e problemas estudados na disciplina de História da 

Contemporânea I: 

- Capacitar os alunos para práticas e saberes críticos de estudo e análise, que considerem:  

a) a compreensão e elaboração da síntese histórica  
b) a relação entre as dimensões macro-históricas, sistêmicas e as específicas, 

particulares e micro-históricas 
c) as histórias conectadas e a história comparativa  
d) a relação entre história nacional e história mundial 
e) a reflexão crítica sobre os conceitos de mundialização e globalização 
f) as diversas interpretações historiográficas 
g) a relação entre as múltiplas dimensões da história econômica, política, social e 

cultural 
h) o reconhecimento e compreensão das alteridades e das identidades na sua 

multiplicidade 
- Capacitar e instrumentalizar os alunos para a o ensino nos diferentes níveis (fundamental, 

médio e superior) e a divulgação do saber histórico, considerando as diversas linguagens 

educativas. 

- Capacitar os alunos para fazer história nas suas dimensões teóricas e empírico-

metodológicas. 

- Capacitar os alunos para a escrita da história. 

EMENTA 

Da Revolução Francesa à Emergência do Imperialismo. A Revolução Francesa e o período 

napoleônico. A cidadania moderna: conceitos e práticas. O processo de transformação 

industrial na Europa e o fazer-se da classe operária. Mundos rurais, mundos urbanos, e a 

interação campo-cidade. A era do liberalismo: comércio mundial, novas formas de 

colonização, revoluções liberais e constitucionais, movimentos democráticos e republicanos, 

processos de unificação nacional. Estado-nação, pátria, nação e nacionalismos. A 

emergência do novo processo de expansão colonialista dos países europeus na África e na 

Ásia. Pensadores e movimentos críticos do capitalismo. Culturas e sociedades dos 

oitocentos. Circulação de idéias, experiências e culturas no mundo do século XIX. A 

apropriação desses temas na produção da memória social e do ensino de história.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 - A Revolução francesa: novas perspectivas de história social 
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- A Europa no período napoleônico: conflitos e reformas 

- Capitalismo, processos de mundialização e globalização na era do liberalismo 

- Industrialização, mundos do trabalho e formação da classe operária 

- A Europa do mundo rural 

- A nova cidade dos oitocentos 

- Configurações da nação, do nacionalismo e do estado-nação 

- As revoltas de 1848 e os movimentos liberais 

- Os processos de independência nacional e de unificação: os casos da Alemanha e da Itália 

- Do Romantismo ao Naturalismo: visões e interpretações da sociedade 

- Crise e pensamento crítico do capitalismo 

- Revoltas e movimentos sociais de 1850 à Comuna de Paris 

- Sociabilidades, indivíduos, famílias e relações de gênero 

- O mundo árabe, africano e asiático frente à emergência do imperialismo europeu 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  

- Atividades individuais e coletivas  

- Oficina de estudo de material didático  

- Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

AGULHON, Maurice. 1848, o aprendizado da República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.  

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Cia. Das Letras,  2008. 

HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções, 1789-1848. São Paulo: Paz e Terra, 2009 (25ª. 

Ed.) 

HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital, 1848-1875. São Paulo: Paz e Terra, 2009 (15ª Ed.) 
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HOBSBAWM, Eric J. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983. 

HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780. Programa, mito e realidade. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

RUDÉ, George. A multidão na história. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

RUDÉ, George. A Europa revolucionária, 1783-1815. Lisboa: Presença, 1988.   

RUDÉ, George. Europa desde las guerras napoleónicas a la revolución de 1848. Madrid: 

Cátedra, 1991. 

THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1987. 

 

 

3 - História Contemporânea II  

UNIDADE CURRICULAR (UC) História Contemporânea II 

Período: Segundo 

Professores responsáveis: Ana Lúcia Lana Nemi, Luigi Biondi, Luis Antonio Coelho Ferla e 

Rosângela Ferreira Leite 

Carga horária total:  

Carga horária p/prática (em 15%): 9hs Carga horária p/teoria  (em 85%) 51hs 

OBJETIVOS 

 Gerais: 

Estudo crítico da História Contemporânea mundial, com ênfase nos processos macro-

históricos e na história da Europa e da sua relação com o mundo americano, africano e 

asiático no período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e a Segunda 

Guerra Mundial, considerando as transformações em termos econômicos, políticos, sociais e 

culturais e acompanhando os principais debates historiográficos sobre o período e os temas 

em questão.  

Específicos: 

A partir do âmbito dos temas e problemas estudados na disciplina de História da 

Contemporânea II: 

- Capacitar os alunos para práticas e saberes críticos de estudo e análise, amplos e ao 

mesmo tempo aprofundados, que considerem:  

a compreensão e elaboração da síntese histórica  

a relação entre as dimensões macro-históricas e sistêmicas e as específicas, 

particulares e micro-históricas 
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as histórias conectadas e a história comparativa  

o diálogo entre história nacional e história mundial 

a reflexão crítica sobre os conceitos de mundialização e globalização 

as diversas interpretações historiográficas 

a relação entre as múltiplas dimensões da história econômica, política, social e 

cultural 

o reconhecimento e compreensão das alteridades e das identidades na sua 

multiplicidade 

- Capacitar os alunos para a escrita da história. 

- Capacitar os alunos para fazer história nas suas dimensões teóricas e empírico-

metodológicas 

- Capacitar e instrumentalizar os alunos para a difusão do saber histórico, das fases da 

pesquisa e análise bibliográfica historiográfica ao ensino nos diferentes níveis (fundamental, 

médio e superior) e considerando diversas linguagens educativas.       

EMENTA 

Da emergência do imperialismo à Segunda Guerra Mundial. Capitalismo e indústria da 

década de 1870 aos anos de 1920. Trabalhadores rurais e urbanos do fim do XIX aos anos 

de 1920. Partidos, organizações, movimentos e culturas da classe operária. As grandes 

migrações: transculturações e transnacionalidade. O novo colonialismo da Era dos Impérios. 

Estado/nação, nacionalismo, questão nacional e etnicidade entre 1870 e 1914. A Primeira 

Guerra Mundial. Revolução russa, socialismo e processos revolucionários mundiais. A crise 

do capitalismo e do estado liberal no entre guerras. Transformações do Estado/nação: 

regimes, partidos e movimentos autoritários e totalitários; movimentos sociais, democracia, 

república e surgimento do Estado de bem-estar social no entre guerras. O sistema de 

relações internacionais, a Segunda Guerra Mundial e a crise do eurocentrismo. As 

transformações culturais no fim do século XIX e na primeira metade do século XX. A 

apropriação desses problemas de pesquisa na produção da memória social e do ensino de 

história nos diferentes níveis de ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Longo Século XX / Breve Século XX: um debate historiográfico. Transformações 

econômicas após 1870. O colonialismo da Era dos Impérios: expansão, modos de 

colonização e resistência no imperialismo das potências européias na  África e na Ásia e o 

imperialismo estadunidense. Os trabalhadores rurais e urbanos e os partidos, organizações, 

movimentos e culturas da classe operária na Europa e nos Estados Unidos entre 1870 e 

1914: anarquismo, sindicalismo, socialismo revolucionário e socialdemocracia. As grandes 

migrações: transculturações e transnacionalidade no capitalismo mundializado da belle-
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époque. Estado-nação, nacionalismo, questão nacional e etnicidade entre 1870 e 1914. A 

Primeira Guerra Mundial: uma história política e social do conflito. Revolução russa; levantes, 

revoltas e revoluções após 1917. O Estado e a sociedade soviética da guerra civil à era 

estaliniana.  

A crise do capitalismo e do estado liberal nas décadas de 1920 e 1930. Autoritarismo, 

totalitarismo, corporativismo: Fascismo, Nazismo, Franquismo, Salazarismo e outros 

movimentos e governos de direita. O Antifascismo e o exílio político. Racismo e 

antisemitismo. A formação dos movimentos de descolonização. Reformismo liberal, 

trabalhista e socialdemocrata, a estação das frentes populares e o surgimento do Estado de 

bem estar social. O New Deal da América rooseveltiana. A guerra civil espanhola. A crise do 

sistema político internacional e a Segunda Guerra Mundial: o conflito, a resistência, o 

genocídio.  

As transformações culturais no fim do século XIX e na primeira metade do século XX. As 

mudanças da vida familiar e nas relações de gênero. As transformações na sociabilidade 

pública e privada e no lazer. Arte, mídia e culturas de massa. A era do rádio. História política 

e social da arte e da literatura; movimentos e vanguardas culturais. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Aulas expositivas.  

Seminários. 

Discussão bibliográfica e historiográfica.  

Análise de fontes. 

Didática do ensino da história contemporânea. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias,  

livros, etc. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2004. 
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COLLOTTI, Enzo. Fascismo, Fascismos. Lisboa: Editorial Caminho, 1992. 

ELEY, Geoff. Forjando a democracia. A história da esquerda na Europa, 1850-2000. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Impérios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras, 1994. 

LEWIN. Moshe. O século soviético. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2007. 

RAY, John. História narrativa da Segunda Guerra Mundial. Lisboa: Edições 70, 2002. 

FERRO, Marc (org.) O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

ORWELL, George. O caminho para Wigan Pier. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 

PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Baurú-SP: EDUSC, 2005.  

RHODES, Richard. Mestres da morte: a invenção do holocausto pela SS nazista. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2003. 

SALVADÓ, Francisco J. Romero. A guerra civil espanhola. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

STACKELBERG, Roderick. A Alemanha de Hitler. Rio de Janeiro. Imago, 2001. 

STERN, Fritz. O mundo alemão de Einstein. São Paulo: Cia. das Letras, 2004.  

 

4-História Contemporânea III 

UNIDADE CURRICULAR (UC) HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA III 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Ana Lúcia Lana Nemi, Luigi Biondi, Luis Antonio Coelho Ferla e 

Rosângela Ferreira Leite 

Carga horária total: 60H 

Carga horária p/prática (em 15%): 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51h 

OBJETIVOS 

Geral: 

O curso proposto pretende dar conta dos principais processos históricos que condicionam 

nosso tempo presente e que têm seu "centro de gravidade" na segunda metade do século 

XX, procurando-se articular os fenômenos ligados à aceleração da globalização e às 

dramáticas transformações que lhe são correlatas com as dimensões econômicas, políticas e 

culturais dos principais acontecimentos que separam o final da Segunda Guerra e a última 

virada de século. Os debates historiográficos centrais envolvendo os respectivos temas e 

período serão mobilizados ao longo do curso. Além disso, o curso buscará contemplar as 

preocupações com os aspectos pedagógicos envolvidos, de forma a capacitar os alunos à 

atividade docente no que diz respeito à história do período. O objetivo último consiste em 

possibilitar uma melhor compreensão do mundo atual, fazendo uso das vantagens e da 
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pertinência do conhecimento histórico para isso.  

Específicos: 

- compreensão dos condicionamentos históricos do mundo atual a partir dos processos 

enraizados no período em questão; 

- conhecimento e debate acerca das perspectivas historiográficas clássicas acerca dos 

temas estudados; 

- conhecimento e debate acerca das tendências historiográficas mais recentes acerca dos 

temas estudados; 

- exercícios de articulações temáticas que mobilizem as dimensões econômicas, políticas, 

sociais e culturais dos fenômenos estudados; 

- capacitação para a utilização de fontes documentais de diversas tipologias, com ênfase no 

cinema, na fotografia e na literatura, explorando suas potencialidades para a pesquisa e para 

a docência.  

EMENTA 

História Contemporânea: do segundo conflito mundial à globalização. Da Segunda Guerra 

Mundial ao mundo bipolar da Guerra Fria e dos blocos ideológicos. As transformações 

macro-econômicas do mundo capitalista a partir da década de 1940. O processo de 

descolonização, revolução e formação dos estados-nação na África e na Ásia. Os anos 

dourados e os anos rebeldes. Os movimentos culturais da segunda metade do século XX. O 

mundo durante o novo processo de globalização do capitalismo. O colapso do “socialismo 

real”. O mundo pós-guerra fria. Oriente médio, orientalismo, história e atualidade. 

Revoluções tecnológicas e suas implicações sociais e culturais. A apropriação desses 

problemas de pesquisa na produção da memória social e do ensino de história e nos 

diferentes materiais de divulgação científica, como internet ou impressos.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.  Segunda guerra mundial; 
2. Guerra Fria; 
3. Descolonização; 
4. Anos dourados; 
5. Anos rebeldes; 
6. “Socialismo real”; 
7. Oriente Médio; 
8. Globalização 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Aulas expositivas, com utilização de recursos áudio-visuais; 

Trabalhos em grupo acerca da bibliografia; 

Debates em sala de aula;   

Seminários. 
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RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Data show e Livros 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

II Guerra Mundial: 

MAZOWER, Mark. Continente sombrio: A Europa no século XX. São Paulo: Cia das Letras, 

2001, Cap. 7: “Uma paz brutal”, p. 213-47. 

TOTA, Pedro. Segunda Guerra Mundial. In: MAGNOLI, Demétrio (org.). História das Guerras. 

São Paulo: Contexto, 2008, p. 355-89. 

Guerra Fria: 

JUDT, Tony. Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2008. Cap. V: “O advento da guerra fria”, p. 143-77. 

NYE, Joseph. Understanding international conflicts. New York: Longman, 2007, Cap. 5: “The 

cold war”, p. 115-56. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1997, Cap 8.: “Guerra Fria”, p. 223-52. 

SARAIVA, J. F. Sombra. Dois gigantes e um condomínio: da guerra fria à coexistência 

pacífica (1947-68). In: ____ (org.). História das relações internacionais contemporâneas. S. 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 197-230. 

Descolonização: 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1997, Cap. 7: “O fim dos impérios”, p. 198-219. 

JUDT, Tony. Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2008. Parte do Cap. IX: “Ilusões perdidas”, p. 286-317. 

HALL, Stuart. “Quando foi o pós-colonial? Pensando no limite”. In: ____. Da diáspora: 

identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006 (p. 95-120). 

COSTA, Sérgio. “Pós-colonialismo e différance”. In: ____. Dois Atlânticos: teoria social, anti-

racismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006 (cap. 3: p. 83-109). 

Anos dourados e anos rebeldes: 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 
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Letras, 1997. Cap. 9.: “Anos Dourados”, p. 253-81. 

JUDT, Tony. Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2008. Cap. X: “A era da prosperidade”, p. 331-66. 

MATOS, Olgária. Paris 1968: as barricadas do desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981.  

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 3v. São Paulo: Paz e Terra, 2008, Cap. 1: “A 

revolução da tecnologia da informação”, p. 67-118. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1997. Cap. 11.: “Revolução cultural”, p. 314-336. 

GOFFMAN, Ken; JOY, Dan. Contracultura através dos tempos: do mito de Prometeu à 

cultura digital. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. Cap. 13: “Selvagens nas ruas: a contracultura 

jovem, 1968-1972”, p. 309-37. 

Socialismo real: 

MAZOWER, Mark. Continente sombrio: a Europa no século XX. São Paulo: Cia das Letras, 

2001, p. 354-385 e 438-440. Cap. 8: “A construção da democracia popular”, p. 248-81. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1997. Cap. 13: “Socialismo real”, p. 363-90. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1997. Cap 16: “Fim do socialismo”, p. 447-482.  

KURZ, Robert. O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise 

da economia mundial. São Paulo: Paz e Terra, 1992. Cap. “Crise e colapso da economia de 

comando”, p. 119-39. 

Oriente Médio: 

FINKELSTEIN, Norman. Imagem e realidade do conflito Israel-Palestina. Rio de Janeiro: 

Record, 2005. Cap. 1: “Orientações sionistas”, p. 59-76 e 330-7. 

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras, 1994. Cap. 26: 

“Uma perturbação de espíritos”, p. 432-456 e 468. 

ARMSTRONG, Karen. O Islã. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. Cap. 5: “Os agonistas do Islã”, 

p. 191-245. 

SAID, Edward. Orientalismo – O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Cia das 

Letras, 1996. Parte do cap. 3: “O orientalismo hoje”, p. 289-332. 

Globalização: 

BAUMAN, Zygmunt. “1. Tempo e classe”. In: ____. Globalização: as conseqüências 

humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 13-33. 

SEVCENKO, Nicolau. “Aceleração tecnológica, mudanças econômicas e desequilíbrios”. In: 

____. A corrida para o século XXI – no loop da montanha-russa. São Paulo: Cia das Letras, 

2001, p. 23-58. 
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BAUMAN, Zygmunt. “Trabalho”. In:____. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 

2001, p. 150-192. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 3v. São Paulo: Paz e Terra, 2008, Cap. 2: “A 

nova economia: informacionalismo, globalização, funcionamento em rede”, p. 119-208. 

 

 

5-História da África 

UNIDADE CURRICULAR (UC) História da África 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Fabiana Schleumer e Patricia Teixeira Santos 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/prática (em 15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51 horas 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar os processos de construção da historiografia contemporânea a respeito dos estudos 

africanos e da diáspora africana  

Específicos 

- Analisar o processo da escrita da história e os seus marcos cronológicos e conceituais no 

período colonial  e pós-colonial  

- Contextualizar as diversidades das formações sociais africanas anteriores ao advento do 

tráfico atlântico de escravos  

- Analisar os processos de interação entre as sociedades africanas e européias no contexto 

colonial e pós-colonial.  

- Analisar o ensino de História da áfrica e os marcos internacionais e brasileiros do campo da 

História Escolar. 

EMENTA 

Estudo das dinâmicas históricas das sociedades africanas a partir do século XV até o século 

XXI, enfatizando as formas de organização econômica, social e cultural anteriores ao 

advento do tráfico atlântico, as transformações decorridas em função da dinâmica do mesmo 

e da existência de outras formas anteriores de trabalho. Dar-se-á destaque as 

transformações políticas e religiosas nos séculos XVIII ao XIX, enfocando, de forma 

particular, como neste último século os diferentes povos africanos relacionaram-se com os 

processos do fim da escravidão e da inserção na ordem colonial. Por fim, apontar-se-á as 

lutas de libertação nacional e os desafios contemporâneos das nações africanas face à 

globalização, da memória e do ensino construído socialmente sobre essas questões para a 
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formação da cidadania.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O ensino da História da África e os marcos internacionais e brasileiros deste campo 

pedagógico e disciplinar 

1- Por uma história da África – da negação embasada no paradigma hegeliano aos esforços 
de construção das histórias nacionais. 

2- Problematizando os marcos da história africana: por um questionamento da idéia de 
“partilha da África” 

3- Formações sociais africanas até o século XV 
4- Dinâmicas econômicas e sociais face ao tráfico atlântico de escravos 
5- A África Atlântica e a afro-américa –a construção do espaço da diáspora 
6- Formações sociais africanas até o século XIX 
7-   A África contemporânea: os colonialismos e os desafios das construções nacionais  
Atividade  extra-curricular: Mesa Redonda” O ensino da história da África e da diáspora 

africana no Brasil” com os Professores Jaime Rodrigues, Fabiana Schleumer e Patricia 

Santos Schermann  

METODOLOGIA UTILIZADA 

 Aulas expositivas 
 Orientação de leitura 
 Orientação de uso de documentos em suportes variados 
 Orientação de trabalhos a serem expostos em grupos 
 Oficinas de produção de materiais de ensino  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

 Biblioteca 
 Data-show 
 Televisor 
 Retro projetor - Fotocópias  

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA  

BÂ, Amadou Hampate. Amkouell, o menino fula. São Paulo: Palas Athena/Casa das Áfricas, 

2003. 

BELLUCCI, Beluce (org.). Introdução à História da África e da Cultura Afro-Brasileira. Rio de 

Janeiro: UCAM/CEAA – CCBB, 2003. 

BOAHEN, A ADU (Coord.). História Geral da África. A África sob dominação colonial. Volume 

VII. São Paulo: Ática / UNESCO, 1991. 
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FARAH, Paulo Daniel Elias. O Islã. São Paulo: PUBLIFOLHA, 2001. 

FERRO, Marc. História das colonizações. Das conquistas às independências. Séculos XIII à 

XX. São Paulo, Companhias das Letras, 1996. 

FLORENTINO, Manolo Garcia. Em Costas Negras. Uma história do tráfico atlântico de 

escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1995. 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São 

Paulo: Summus Editorial, 2005. 

KI-ZERBO, J (coord). História Geral da África I – Metodologia e Pré-História da África. São 

Paulo: Ática/UNESCO, 1982. 

MACKENZIE, J. M. A partilha da África 1880-1900. São Paulo: Ática, 1994. 

MACQUEEN, Norrie. A descolonização da África Portuguesa. A revolução metropolitana e a 

dissolução do Império. Mem Martins (Portugal): Editorial Inquérito, 1998. 

SANTOS, Patricia Teixeira. No coração da selva ouvi um clamor: a história da revolução 

islâmica no Sudão(1881-1898), in: TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos (org). Escritos de 

História e Educação : uma homenagem à Maria Yedda Linhares. Rio de Janeiro: Mauad/ 

FAPERJ, 2001. 

__________. Dom Comboni: profeta da África e santo no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 

2002 

SCHERMANN,Patricia Santos. Educação dos súditos versus formação do cidadão: embates 

sobre a formação escolar na África contemporânea, in: Cadernos PENESB numero 08 – 

História da Educação do Negro. Niterói: Quartet/Eduff, 2006. 

_________. Fé, Guerra e Escravidão: cristãos e muçulmanos face a Mahdiya no Sudão( 

1881-1898). Tese de Doutorado em História. Niterói: Programa de Pós Graduação em 

História da UFF,2005.  

 

 

6-História da América I 

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA DA AMÉRICA I 

Semestre: PRIMEIRO 

Professores responsáveis: Mariana Martins Villaça, Rafael Ruiz Gonzalez, José Carlos 

Vilardaga 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em %): 20  Carga horária p/teoria (em 100%) 80hs  

OBJETIVOS 
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 Geral:  

Analisar o desenvolvimento da sociedade hispano-americana, dos séculos XVI-XVIII,  

aperfeiçoando nos estudantes a capacidade de análise e de crítica, a partir das fontes 

primárias e da historiografia, aprendendo a problematizar as questões e procurando 

contribuir para o desenvolvimento do ofício do historiador no campo da pesquisa, da 

docência e da formação dos professores, tendo como eixo do curso três temas centrais: 

“saberes e técnicas”, “relações de poder e de trabalho” e “identidade e nacionalidade”. 

Específicos: 

- Ter um conhecimento atualizado da historiografia tradicional e recente bem como dos 

documentos primários mais importantes. 

- Aprender a trabalhar com os documentos e a bibliografia especializada. 

- Conhecer as linhas gerais do processo histórico das sociedades mesoamericana e andina 

pré-hispânicas. 

- Identificar as relações de tensão, acomodamento e assimilação no desenvolvimento da 

sociedade colonial hispano-americana. 

- Compreender e aprender a trabalhar com os principais conceitos e categorias que tentam 

explicar a sociedade colonial hispano-americana. 

- Desenvolver a capacidade crítica para problematizar as questões relativas à matéria. 

- Correlacionar às diferentes áreas do saber, principalmente história, literatura, filosofia, 

direito e linguagem, para ter um conhecimento o mais abrangente possível. 

- Desenvolver a capacidade de percepção, análise e reflexão a partir da leitura dos 

documentos. 

- Tomar consciência da importância da alteridade e do respeito às diferenças na sociedade 

atual. 

EMENTA 

Questões historiográficas. Europa e os descobrimentos. Civilizações mesoamericanas e 

andinas pré-hispânicas. Códices e Crônicas. Questionamento da Conquista. Organização 

político-administrativa e Bases jurídico-econômicas da América espanhola. América inglesa 

e portuguesa. Reformismo e Independências. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Questões historiográficas e metodológicas 

2. As sociedades pré-colombianas: 

2.1. Teorias sobre a ocupação da América; 

2. 2. Conceitos, métodos e fontes para estudo da América Pré-Hispânica; 

2.3.  As civilizações da Meso-América; 

2.4.  As sociedades Andinas; 
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2.5. Culturas e sociedades indígenas na América do Sul; 

A chegada do europeu: 

3.1.O imaginário europeu e a América; 

3.2.A Península Ibérica durante o Humanismo renascentista 

3.3.  O descobrimento da América e o “ensaio antilhano”; 

3.4. A conquista espanhola. 

4. A colonização da América 

4.1. A dinâmica da conquista espanhola : o questionamento ético e jurídico 

4.2.A organização político-administrativa nas Índias de Castela 

4.3.As bases jurídico-econômicas da colonização da América Espanhola 

4.4. Bases econômicas da colonização e os circuitos comerciais legais e ilegais; 

4.5. A Igreja Católica na vida colonial;  

4.6. Outras Américas : América Inglesa e América Portuguesa 

4.7.A América Probabilista 

4.8.O reformismo ilustrado e as guerras de independência 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Aulas expositivas  

Atividades individuais e coletivas  

Oficina de estudo de material didático  

Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA  

BERNAND, Carmen e GRUZINSKI, Serge, História do Novo Mundo. Da Descoberta à 

Conquista, Uma experiência européia (1492-1550). São Paulo, Edusp, 1997. 

BETHELL, Leslie, org., História da América Latina. Tradução de Maria Clara Cescato. São 

Paulo: EDUSP, Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1997. 

BRADING, D.A. A Espanha dos Bourbons e seu império americano, in BETHELL, Leslie, 
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org., História da América Latina. Tradução Maria Clara Cescato. São Paulo, EDUSP, 

Brasília, Fundação Alexandre Gusmão, 1997. 

FAVRE, Henri. A Civilização Inca, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987. 

GIBSON, Charles. As sociedades indígenas sob o domínio espanhol, in Leslie BETHELL, 

História da América Latina, Edusp-Fundação Alexandre Gusmão, 2º vol., São Paulo, 1999. 

KARNAL, L., História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 

2007.  

LEÓN-PORTILLA, Miguel. A Mesoamérica antes de 1519, in Leslie BETHELL, org., História 

da América Latina, vol 1.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de, Visão do Paraíso, São Paulo, Brasiliense, 1989. 

MAURO, Fréderic. A Expansão Européia (1600-1870). Tradução de Maria Luíza Marcílio, 

São Paulo, Pioneira-Edusp, 1980. 

MURRA, John. As Sociedades andinas anteriores a 1532, in Leslie BETHELL, org., História 

da América Latina, vol 1. 

RUIZ, Rafael, São Paulo na Monarquia Hispânica, Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência 

"Raimundo Lúkio", São Paulo, 2004. 

RUIZ, Rafael. Francisco de Vitoria e os direitos dos índios americanos. Edipucrs-Instituto 

Brasileiro de filosofia e ciência Raimundo Lúlio, Porto Alegre, 2002. 

SANTOS, Eduardo Natalino dos. Deuses do México indígena. Estudo comparativo entre 

narrativas espanholas e nativas, São Paulo, Palas Atenas, 2002. 

SKINNER, Quentin, As fundações do pensamento político moderno, Sào Paulo, Companhia 

das Letras, 1998. 

SOUSTELLE, Jacques. Os Astecas nas Vésperas da conquista espanhola. São Paulo, 

Companhia das Letras, 1992. 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro, São Paulo, Martins 

Fontes, 1983. 

WATCHEL, Natan. Os índios e a conquista espanhola, in Leslie BETHELL, org, História da 

América Latina, vol. 1. Edusp-Fundação Alexandre Gusmão, São Paulo-Brasília, 1997.  

 

 

7-História da América II 

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA DA AMÉRICA II 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: Mariana Martins Villaça, Rafael Ruiz Gonzalez, José Carlos 

Vilardaga 



68 

 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em 15 %)09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51hs 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar a História das Américas do período da independência à contemporaneidade, 

acompanhando diversos processos políticos, sociais, econômicos e culturais e abordando 

debates historiográficos em torno de temas fundamentais relacionados a esses processos, 

tais como: independências, formação dos Estados nacionais; modernização e modernidade 

na América Latina; a esquerda latino-americana e o tema da revolução; o “populismo” e as 

políticas de massas; autoritarismo e ditaduras. Paralelamente à discussão sobre os 

processos históricos e debates historiográficos, despertar a atenção para a necessidade de 

se pensar em alternativas para o ensino da História das Américas, refletindo sobre a 

presença deste campo em materiais didáticos. 

Específicos 

A partir dos temas estudados na disciplina História da América II: 

- Capacitar os alunos para práticas e saberes críticos de estudo e análise, amplos e ao 

mesmo tempo aprofundados, que considerem:  

a) a compreensão e elaboração da síntese histórica  
b) a relação entre as dimensões macro-históricas e sistêmicas e as específicas, 

particulares e micro-históricas 
c) as histórias conectadas e a história comparativa  
d) o diálogo entre história nacional e história mundial 
e) as diversas interpretações historiográficas 
f) a relação entre as múltiplas dimensões da história econômica, política, social e 

cultural 
g) o reconhecimento e compreensão das alteridades e das identidades na sua 

multiplicidade 
- Capacitar os alunos para a escrita da história. 

- Capacitar os alunos para fazer história nas suas dimensões teóricas e empírico-

metodológicas 

- Capacitar e instrumentalizar os alunos para a difusão do saber histórico, das fases da 

pesquisa e análise bibliográfica e historiográfica ao ensino nos diferentes níveis 

(fundamental, médio e superior) e considerando diversas linguagens educativas.       

EMENTA 

A crise do sistema colonial, os processos de emancipação política e a formação dos Estados 

nacionais nos Estados Unidos e na América Latina. Reformas liberais, modernização e 

repercussões  políticas e sociais no mundo rural e urbano. Modernidade, migrações, 

identidade e circulação de ideias na América Latina. A questão do populismo. Reformismo e 
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desenvolvimentismo. Revoluções no século XX. Os regimes militares. O ensino de História 

da América no Brasil: tendências e perspectivas. A apropriação desses problemas de 

pesquisa na produção da memória social, do ensino de história e da vulgarização científica 

nos diferentes meios de comunicação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

-  Revolução e independência na América anglo-saxônica  
- A formação da nação nos Estados Unidos 
- Escravidão e abolição nos Estados Unidos e a Guerra de Secessão 
- Processos de independência na América de colonização espanhola 
- A construção dos Estados e a configuração de identidades nacionais na América Latina 
- Reformas liberais e lutas camponesas na América Latina na segunda metade do século 

XIX  
- Modernização, modernidade e identidades: visões sobre a América Latina e os Estados 

Unidos 
- A emergência do pensamento de esquerda na América Latina 
- O “populismo” e a política de massas: processos históricos, discussões conceituais e 

formas de abordagem. 
- Debates historiográficos e fontes para a história das revoluções na América Latina. 
- Ditadura e democracia na América Latina: militares e golpes, estado-autoritário, 

resistência e transformação social. 
- América Latina: ensino e materiais didáticos 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA  

AYALA MORA, Enrique (Dir); POSADA CARBÓ, Eduardo (Codir.). Historia General de 

América Latina. Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación 
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(1870-1930). Paris: UNESCO; Madrid: Trotta, 2008. 

BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. (Volumes: 3,4,5,6). São Paulo / Brasília; 

Edusp / Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / Funag, 2001-2005. 

GUERRA, François-Xavier. Modernidad y independéncias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas. México. Fondo de Cultura Económico, 1992. 

JUNQUEIRA, Mary A. Estados Unidos. A Consolidação da Nação. São Paulo: Contexto, 

2001. 

KARNAL, Leandro; PURDY, Sean, FERNANDES, Luiz Estevam e MORAIS, Marcus 

Vinícius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Editora 

Contexto, 2007. 

LÖWY, Michael (org.). O marxismo na América Latina. Uma antologia de 1909 aos dias 

atuais. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999. 

PAMPLONA, Marco A. e MÄDER, Maria Elisa (Org.). Revoluções de independências e 

nacionalismos nas Américas (Volumes 1, 2 e 3). São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São 

Paulo: Edusp, 1999. 

MACKINNON, Maria Moira e PETRONE, Mario Alberto. Populismo y Neopopulismo en 

América Latina. Buenos Aires: Eudeba, 1999. 

VÁZQUEZ, Josefina Z. (Dir.); Miño GRIJALVA, Manuel (Codir.). Historia General de América 

Latina. La construcción de las naciones latinoamericanas (1820-1870). Paris: UNESCO; 

Madrid: Trotta, 2007. 

 

8-História da Ásia 

UNIDADE CURRICULAR (UC) HISTÓRIA DA ASIA 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Samira Adel Osman 

Carga horária total: 60 Horas 

Carga horária p/prática (em 15%): 09 horas Carga horária p/teoria (em 85%): 51 hs 

OBJETIVOS 

 Geral: 

-Proporcionar uma visão geral da história da Ásia do início do século XIX aos dias atuais, 

com ênfase na história do Oriente Médio. 

-Estudar a história dos povos asiáticos na contemporaneidade, destacando sua cultura e 

posicionamento frente às relações internacionais. 

-Analisar o momento atual e as perspectivas futuras para os países do continente 

Específicos:  
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- Discutir o conceito de “Oriente” e como ele influencia os estudos sobre a Ásia no mundo 

ocidental. 

- Analisar os diversos aspectos das experiências de colonização e descolonização no 

continente. 

- Estudar a história da Ásia a partir dos conflitos mundiais e sua inserção na história ocidental 

- Analisar os conflitos regionais do Oriente Médio 

- Identificar o processo de expansão do Islamismo do Oriente Médio para outras regiões 

asiáticas e suas particularidades 

- Analisar o processo migratório asiático, as questões culturais e identitárias 

- Estimular reflexões sobre as perspectivas futuras dos países da Ásia a partir de suas 

experiências passada e atual 

- Analisar o ensino de história da Ásia. 

EMENTA 

Transformações econômicas e políticas do mundo asiático na época moderna e 

contemporânea, pensando o mundo asiático em sua diversidade (Extremo Oriente e Sudeste 

Asiático, Subcontinente Indiano e Oriente Médio). Enfatiza-se a importância do tratamento do 

mundo asiático em suas relações internas e em suas interações econômicas, sociais, 

culturais e simbólicas com o ocidente. Descolonização, soberania e questão nacional no 

mundo asiático. Identidades, migrações e trocas culturais no mundo asiático. Industrialização 

e configurações do capitalismo na Ásia. O Oriente Médio da crise do Império Otomano à II 

Guerra Mundial. O Oriente Médio da II Guerra Mundial até a atualidade. O Islã na Ásia na 

modernidade. Reconfigurações dos impérios asiáticos na contemporaneidade. Socialismo e 

revoluções na Ásia. A Ásia e as reacomodações econômicas e geopolíticas pós-Guerra Fria. 

A apropriação desses temas de pesquisa na produção da memória social, seja da 

vulgarização científica nos diferentes meios de comunicação ou do ensino de história.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Definição de Ásia: conceito geográfico, geopolítico e cultural 
2. Discussão do conceito e da questão do “orientalismo” e a visão do Oriente pelos 

Ocidentais 
3. Entre Orientalismo, Choque de Civilizações e Choque de Ignorâncias 
4. Fragmentação do Império Otomano e a dominação colonial européia no século XIX 
5. Processos de Colonização e Descolonização no Mundo Asiático e a formação do 

Oriente Médio 
6. O Oriente Médio da II Guerra Mundial até a atualidade.  
7. Nacionalismo: Pan-arabismo e Pan-islamismo 
8. Os conflitos regionais: Questão Palestina, Guerra Civil do Líbano, A Turquia Moderna, 

Revolução Iraniana 
9. O Islã na Modernidade 
10. Processos Migratórios, Identidades e Trocas Culturais  

METODOLOGIA UTILIZADA 
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Aulas expositivas  

Seminários 

Debate, em sala de aula, a partir da bibliografia indicada 

Análise, em sala de aula, de fontes documentais 

Aulas expositivas, pesquisa bibliográficas, discussão em grupo e elaboração de texto. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Data show, DVD, Livros  

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

ANDERSON, Bendict; BALAKRISHNAN, Gopal (org.) Um mapa da questão nacional. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2000. 

ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, cristianismo e 

islamismo. SP: Cia das Letras, 2001. 

__________________. O Islã: história essencial. RJ: Objetiva, 2002. 

AMMOUN, Denise. Histoire du Liban Contemporain. Paris: Fayard, 1997.  

FERRO, Marc. História das Colonizações. SP: Cia das Letras, 1996. 

GEERTZ, Clifford. Observando o Islã. RJ: Jorge Zahar, 2004. 

GELLNER, Ernest. Nações e Nacionalismo: trajectos. Lisboa: Gradiva, 1993. 

GORDON, Matthew. Khomeini. SP: Nova Cultural, 1987. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. RJ: DP&A editora, 10o edição, 

2005. 

HARRIS, William. Faces of Lebanon: sects, wars and global extensions. Princenton Series 

on the Middle East, 1996. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras, 1994. 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia. Das 

Letras, 2007.  

 

9-História do Brasil I 

UNIDADE CURRICULAR (UC) HISTÓRIA DO BRASIL I 
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Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: André Roberto de Arruda Machado, Andréa Slemian, Jaime 

Rodrigues e Maria Luiza Ferreira de Oliveira. 

Carga horária total: 60h 

Carga horária p/prática (em 15%) 09h Carga horária p/teoria (em 85%) 51h 

OBJETIVOS 

 Apresentar e discutir alguns dos principais temas da historiografia sobre a conquista 

portuguesa da América, bem como o processo de ocupação e colonização dessa parte do 

continente. O programa cobre o período entre o início do século XVI e os meados do século 

XVIII. 

Geral: 

Os temas foram selecionados por sua relevância no âmbito da pesquisa empírica nas últimas 

décadas e do debate em torno dos parâmetros curriculares do ensino de história nos níveis 

fundamental e médio. Dentre eles, constam: formas de trabalho, fronteiras, circulação de 

saberes e técnicas, religiosidade e criação de instâncias de poder, entendidos como 

construções históricas e, assim, sujeitas a transformações e permanências. O estudo dos 

temas foi dividido em conjuntos, não necessariamente obedecendo a uma ordem 

cronológica, possibilitando indagações a partir das questões suscitadas pelo tempo presente 

e uma reflexão sobre a noção de processo histórico. 

Específicos: 

a) instrumentalizar os alunos para a leitura de textos historiográficos referentes aos temas 

selecionados, entendendo as polêmicas, divergências e convergências no pensamento dos 

historiadores de diferentes períodos e filiações teóricas; 

b) propiciar a crítica e a produção de materiais utilizáveis em diferentes níveis de ensino a 

partir do diálogo com a produção historiográfica, tendo em vista a adequação de linguagens 

às diferentes fases da relação ensino/aprendizagem; 

c) exercitar a crítica aos modelos de análise estudados; 

d) apresentar e debater fontes históricas da época colonial. 

EMENTA 

Temas clássicos do período colonial (séculos XVI-XVIII). Trabalho, fronteira, saberes e 

técnicas, religiosidade e poder. Noções/conceitos relacionados ao período. América 

portuguesa, Brasil colonial, império português ultramarino. Conquista e colonização. 

Dimensão de pesquisa e ensino a partir de fontes e bibliografia diversificadas. A apropriação 

crítica desses temas na produção da memória social, no ensino de história escolar e nos 
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meios de vulgarização científica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Cada conjunto temático do curso abrangerá conteúdos cujas linhas gerais são descritas a 

seguir: 

a) A abordagem do clássico tema do trabalho no período colonial objetivará definir a 

escravidão moderna, o debate historiográfico em torno de seu (res)surgimento no século XVI 

e a construção da relação senhor-escravo no cotidiano (abordando-se especialmente o caso 

do engenho colonial). Em meio ao imaginário do Brasil Colônia (ou da América portuguesa) 

como tempo da escravidão, também será analisada parte da historiografia que estudou as 

possibilidades de trabalho livre no período; 

b) A noção de fronteira será estudada não apenas como espaço geográfico, mas também 

como expansão de horizontes e possibilidade de invenção de novos modos de vida. Na 

expansão ultramarina, ocorreram confrontos entre visões de mundo européias, africanas e 

indígenas, bastante diferentes entre si. O objetivo é abordar as “fronteiras” entre essas 

diferenças e, no sentido material, a dilatação da América portuguesa, assim como as 

adversidades e motivações desse processo; 

c) Saberes e técnicas diferenciadas marcaram as relações (amistosas ou não) entre 

europeus, africanos e indígenas. Neste conjunto temático, pretende-se discutir as noções de 

saber, técnica e tecnologia e suas aplicações no mundo colonial (exemplificados em temas 

como navegação, alimentação, metalurgia, mineração, agricultura e cura); 

d) Em meio ao universo dos saberes, o tópico religiosidade merece abordagem separada. O 

conjunto temático discutirá a idéia de “sincretismo” e o confronto entre as práticas e as 

crenças religiosas de cristãos católicos, cristãos reformados, judeus, africanos e índios na 

América portuguesa. 

e) O conjunto temático sobre poder discutirá conceitos/noções como Brasil, América 

Portuguesa, União Ibérica, império ultramarino e colônia. Partindo da noção de Estado 

moderno (cujo conteúdo e formas estavam sendo construídos na Europa, mas não faziam 

parte da experiência de índios e africanos desterrados), serão explorados os sentidos do 

“viver em colônia” e discutidas algumas de suas especificidades: a ausência formal do 

soberano, a representação do poder e suas diferentes instâncias, as noções de 

súdito/colono, a inserção dos escravos (índios e africanos) nessa criação política e as 

reações deles (negociações e conflitos em situações como fugas, revoltas, quilombos e 

aldeamentos) diante da formação de um poder estranho e inimigo. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas 
- Orientação de leitura 
- Orientação de uso de documentos em suportes variados 
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- Orientação de trabalhos a serem expostos em grupos 
- Oficinas de produção de materiais de ensino 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

- Biblioteca 
- Data-show 
- Aparelho de DVD 
- Fotocópias 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 11ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 

1977. 

MAXWELL, Kenneth. Chocolate, piratas e outros malandros: ensaios tropicais. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

MICELI, Paulo. O ponto onde estamos: viagens e viajantes na história da expansão e da 

conquista (Portugal, séculos XV e XVI). 2ª ed., Campinas: Ed. da Unicamp, 1997. 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1994. 

MORAES, José Carlos T. B. (org.). 500 anos de engenharia no Brasil. São Paulo: Edusp, 

2005. 

NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-

1808). 3ª ed., São Paulo: Hucitec, 1985. 

PIERONI, Geraldo. Vadios e ciganos, heréticos e bruxas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil/Fundação Biblioteca Nacional, 2000. 

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. 19ª ed., São Paulo: 

Brasiliense, 1986. 

PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão 

nordeste do Brasil (1650-1720). São Paulo: Hucitec/Edusp, 2002. 

REIS, João José & GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio: história dos quilombos 

no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 

SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São 

Paulo: Cia. das Letras, 1988. 
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SPÍNOLA, Aracy Witt de Pinho et al (orgs.). Pesquisa social em saúde. São Paulo: Cortez, 

1992. 

 

 

10-História do Brasil II 

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA DO BRASIL II 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: André Roberto de Arruda Machado, Andréa Slemian, Jaime 

Rodrigues,  Maria Luiza Ferreira de Oliveira e Wilma Peres Costa 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em85%) 51hs 

OBJETIVOS 

Geral 

Os temas foram selecionados por sua relevância no âmbito da pesquisa empírica e do 

debate em torno dos parâmetros curriculares do ensino de história nos níveis fundamental II 

e médio. Dentre eles, as “Inconfidências” Mineira e Baiana, formas de trabalho e de 

resistência, conformação do poder político e questionamentos à ordem no Império; a época 

das Regências e as contestações nas províncias; temas da escravidão, particularmente as 

leis de extinção do tráfico de africanos e a do Ventre Livre; a Guerra do Paraguai. 

Específicos 

a) instrumentalizar os alunos para a leitura de fontes e textos historiográficos referentes aos 

temas selecionados, entendendo as polêmicas, divergências e convergências no 

pensamento dos historiadores de diferentes períodos e filiações teóricas; 

b) propiciar a crítica e a produção de materiais utilizáveis em diferentes níveis de ensino a 

partir do diálogo com a produção historiográfica, tendo em vista a adequação de linguagens 

às diferentes fases da relação ensino/aprendizagem; 

c) desenvolver habilidades e competências de exposição e elaboração de aula, por meio dos 

seminários; 

d) exercitar a crítica aos modelos de análise estudados; 

e) apresentar e debater fontes históricas do período imperial. 

EMENTA 

O Reformismo ilustrado luso brasileiro: composições, tensões, conflitos. A Crise do Antigo 

Regime e o mundo americano: a Corte na América e o Reino Unido. A experiência das 

Cortes e a autonomização política: pulsões centrífugas e elementos de unidade. 

Reinventando a monarquia: a construção institucional. Fronteiras invisíveis: conflitos internos 
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e externos em torno do tráfico negreiro. Fronteiras visíveis: escravidão e monarquia no 

contexto continental. O centro e as partes: elementos do pacto imperial. A política imperial 

em movimento: política de terras e colonização. Guerra do Paraguai e os fundamentos da 

crise do Estado Imperial. Noções/conceitos relacionados ao período. Estado Nacional; 

escravidão, imigração e colonização, questão platina. Apropriação crítica desses temas na 

produção da memória social, seja no ensino de história ou na vulgarização científica na 

mídia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Panorama econômico da América Portuguesa no final do século XVIII / O reformismo 

ilustrado / Tempo de reformas ou de contestação? / 1808 / O constitucionalismo e as 

independências / A ordem constitucional do Império e a crise do primeiro reinado / Alcances 

e limites da engenharia institucional/ Tensões e rebeliões na regência / IHGB: memória e 

escria da história naiconal / Café e escravidão /  A ordem Saquarema / A questão territorial e 

o controle da população / A guerra do Paraguai e a crise do Império 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA  

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: 

Campus, 1980. 

COSTA, Wilma Peres. A espada de Dâmocles: o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do 

império. São Paulo: Hucitec; Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 
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JANCSÓ, István (org). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003. 

JANCSÓ, István (org.). Independência do Brasil: História e Historiografia. São Paulo: 

HUCITEC/FAPESP, 2005. 

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. São Paulo, Hucitec, 1987. 

DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo: 

Alameda, 2005. 

MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa. A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal, 

1750-1808, São Paulo, Paz e Terra, 1995. 

NOVAIS, Fernando. Portugal e o Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. 6ª ed. São 

Paulo: Hucitec, 1995. 

DOHLNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil, São Paulo: Globo, 

2005. 

RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de 

africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: Ed. da UNICAMP, 2000.  

 

 

11 - História do Brasil III  

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA DO BRASIL III 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Denilson Botelho de Deus, Edilene Teresinha Toledo, Maria Luiza 

Ferreira de Oliveira e Wilma Peres Costa 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em 15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51hs  

OBJETIVOS 

Geral: 

Analisar a História do Brasil desde a crise do Império, nas últimas décadas do século XIX, 

até o fim da Primeira República em 1930, acompanhando os principais debates 

historiográficos sobre as características do Estado e da sociedade brasileira no período e as 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais ocorridas ao longo dessas 

décadas. 

Específicos: 

- oferecer aos alunos um amplo panorama da história do Estado e da sociedade 
brasileira entre o fim do século XIX e 1930. 

- Capacitar os alunos para a leitura e análise de textos clássicos e recentes da 
historiografia sobre o período. 

- Capacitar os alunos para a análise de fontes históricas relativas a esse período. 
- Capacitar os alunos para a análise crítica dos textos didáticos sobre o período 

republicano endereçados ao ensino fundamental e médio, bem como para a sua 
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produção. 
- Capacitar os alunos para a produção de um texto monográfico, a partir de análise de 

bibliografia e fontes. 

EMENTA 

Da crise da monarquia à proclamação da república (1870-1889). As dimensões da crise pós-

guerra do Paraguai. O processo abolicionista. Poderes políticos, projetos republicanos e a 

crise do regime monárquico. A República Velha: arcaismos e projetos reformistas (1889-

1930). A experiência da imigração, movimentos operários e industrialização. O poder das 

oligarquias.  Projetos reformistas. Sociedade e cultura. Apropriação crítica desses temas na 

produção da memória social, seja no ensino de história ou na vulgarização científica nos 

meio de comunicação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- A crise do regime monárquico. 
- Os diferentes projetos republicanos e a instauração da República no Brasil: história, 

memória e historiografia. 
- Movimentos político-religiosos e revoltas urbanas na Primeira República. 
- Imigração: os diferentes grupos imigrantes e sua participação na construção da 

sociedade brasileira. 
- Movimento operário: correntes políticas, instituições, práticas e cultura. 
- Negros e política na história republicana. 
- Cidadania, educação e participação política nas diversas fases da república. 
- Violência, crime e polícia na história brasileira do século XX. 
- História e gênero: mulheres na história republicana. 

     -    Os intelectuais e as interpretações do Brasil. O modernismo. 

- Economia republicana: desafios, escolhas e conseqüências.  

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 
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- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. (org.). História da vida privada no Brasil. Império, a corte e a 

modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2001. 

COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo, 

Grijalbo, 1977. 

FAUSTO, Boris.(org.) História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. São 

Paulo, Difel, 1975. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2001. 

FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (vol.1) 

FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão. A formação das tradições. 1889-1945. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (Coleção As esquerdas no Brasil) 

HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.) História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo, 

DIFEL, 1979. 

SCHWARZ, Lilia Moritz. (org.) História da vida privada no Brasil. Contrastes da intimidade 

contemporânea. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 

SEVCENKO, Nicolau. (org) História da vida privada no Brasil. Da belle époque a Era do 

Rádio. São Paulo, Cia das Letras, 1998.  
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12-História do Brasil IV 

UNIDADE CURRICULAR (UC) HISTÓRIA DO BRASIL IV 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: Denilson Botelho de Deus, Clifford Andrew Welch e Edilene 

Teresinha Toledo 

Carga horária total: 60 H 

Carga horária p/prática (em 15%): 09H Carga horária p/teoria (em 85%) 51H 

OBJETIVOS 

 Geral: 

Analisar a História do Brasil da Era Vargas à Ditadura Militar, acompanhando os principais 

debates historiográficos sobre as características do Estado e da sociedade brasileira e as 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais ocorridas ao longo desse período. 

Específicos: 

- Oferecer aos alunos um amplo panorama da história da sociedade brasileira 
contemporânea. 

- Capacitar os alunos para a leitura e análise de textos clássicos e recentes da 
historiografia sobre o Brasil republicano. 

- Capacitar os alunos para a análise de fontes históricas do período republicano. 
- Capacitar os alunos para a análise crítica dos textos didáticos sobre o período 

republicano endereçados ao ensino fundamental e médio, bem como para a sua 
produção. 

- Capacitar os alunos para a produção de um texto monográfico, a partir de análise de 
bibliografia e fontes. 

EMENTA 

Debates historiográficos sobre a Revolução de 30. O Governo Vargas e sua complexa base 

social e política. Movimentos políticos e sociais urbanos. O movimento negro e os debates 

sobre a questão racial. Migrações. Industrialização. O Nacionalismo. A política trabalhista. As 

constituições. Censura, repressão e propaganda. Arte, cultura e educação. Os debates sobre 

populismo. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Os governos do período democrático. O 

governo de João Goulart e os movimentos sociais. A questão agrária e a luta pela terra. 

Política, economia e sociedade no regime militar. Movimentos sociais e oposição à ditadura. 

Memória e historiografia da ditadura e da resistência. A apropriação crítica desses temas na 

produção da memória social no ensino de história. Cidadania e exclusão no pós-

redemocratização. A história do Brasil contemporâneo nos livros didáticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Os debates historiográficos sobre o movimento de 30 e a chegada de Vargas ao poder. 

 Projetos em disputa no primeiro governo Vargas. 

 Movimentos políticos e sociais urbanos: movimento operário, comunismo e 
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integralismo. 

 A política trabalhista. 

 Censura, repressão e propaganda. 

 Migrações para São Paulo e para a Amazônia. 

 Nacionalismo e repressão aos estrangeiros. 

 O Brasil e a Segunda Guerra Mundial.  

 O movimento negro e os debates sobre a questão racial a partir de 1930. 

 Arte e cultura na Era Vargas. 

 Projetos e políticas para a educação 

 Economia republicana: desafios, escolhas e conseqüências.  

 O período democrático: a sociedade brasileira durante os governos de Vargas, 
Kubitschek e João Goulart. 

 Os debates sobre Populismo. 

 A questão agrária e a luta pela terra. 

 Arte, mídia e sociedade a partir dos anos 60. 

 Ditadura Militar e Resistência: memória e historiografia 

 Cidadania, movimentos sociais e exclusão no pós-redemocratização 
A história do Brasil a partir de 1930 nos livros didáticos de Ensino Fundamental e Médio. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Aulas expositivas  

Orientação de leitura 

Debates, em sala de aula, em torno da bibliografia indicada  

Orientação da análise de fontes documentais 

Orientação da análise de textos didáticos 

Orientação de trabalhos a serem expostos em grupo 

Orientação de trabalhos monográficos individuais 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Livros 

Datashow 

Fotocópias 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2001. 
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FAUSTO, Boris.(org.) História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Tomo III, 

volumes 1 a 4. São Paulo, Difel, 1975. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2001. 

FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (3 vols.) 

FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão. A formação das tradições. 1889-1945. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (As esquerdas no Brasil) 

------------------------------------------------- Nacionalismo e reformismo radical.1945-1964. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (As esquerdas no Brasil) 

LEVINE, Robert Levine. Pai dos pobres? O Brasil e a Era Vargas. São Paulo, Companhia 

das Letras, 2001. 

SCHWARZ, Lilia Moritz. (org.) História da vida privada no Brasil. Contrastes da intimidade 

contemporânea. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 

SEVCENKO, Nicolau. (org) História da vida privada no Brasil. Da belle époque a Era do 

Rádio. São Paulo, Cia das Letras, 1998.  

SKIDMORE, Thomas. Brasil – de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Ed. Saga, 1969.  

SKIDMORE, Thomas. Brasil – de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1988. 

 

 

13-História Medieval 

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA MEDIEVAL 

SEMESTRE: SEGUNDO 

Professores responsáveis: Fabiano Fernandes e Rossana Alves Baptista Pinheiro 

CARGA HORÁRIA. 60H 

Carga horária p/prática (em 15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51hs 

OBJETIVOS 

Estudo das transformações nas relações de poder no decorrer da Idade Média. Será 

particularmente enfatizado o estudo de continuidades e rupturas entre a época senhorial 

(séculos XI e XII) e o que convencionalmente se denomina por final da Idade Média 

(séculos XIV e XV).  

Objetivos específicos: 

- analisar a constituição do mundo medieval e suas transformações. 

- Discutir as noções de feudalidade e senhorio e suas conseqüências para a análise do 

período Medieval. 

- Discutir os usos das noções de feudalidade e senhoria e suas conseqüências para a 
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análise do período Medieval no ensino escolar da História. 

 _ Dimensionar a importância do ambiente urbano para as transformações nas relações de 

poder. 

_ Problematizar as relações entre Estado Monárquico, justiça e fiscalidade no contexto do 

Final da Idade Média 

- Que o aluno consiga, num primeiro nível, problematizar as leituras e formular questões 

acerca da historiografia e identificar problemas de análise. 

- Instrumentalizar os alunos para  o ensino nos diferentes níveis (fundamental, médio e 

superior) e a divulgação do saber histórico, considerando as diversas linguagens 

educativas. 

EMENTA 

A historiografia sobre a Idade Média: permanências e rupturas entre Antiguidade e época 

Medieval, relações entre poder público/poder privado, centralização/descentralização; 

debates historiográficos sobre a sociedade feudal: as noções de “fragmentação” de poder e 

de “segmentação” de poder, senhorio e feudalidade; cristandade medieval: unidade e 

diversidade, Império e papado, crise e transformação da cristandade medieval; relações 

entre monarquias medievais e modernidade, abordagem crítica das relações entre 

memória nacional\escolar e a época medieval. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade 1. Os reinos romano-germânicos e suas transformações. 

1.1. Debates historiográficos nos séculos XIX e XX. 

1.2. As relações entre poder público e poder privado; centralização e descentralização, 

guerra, religiosidades e poder. 

1.3. As transformações no âmbito das elites séculos VII e VIII. 

1.4 . O Império Cristão e a expansão da Cristandade latina nos séculos VIII-X. 
Unidade 2. A expansão islâmica nos séculos VII-X: aspectos genéricos. 

2.1 Mohamed e a Arábia do século VII. 

2.3 O califado Omíada. 

2.4 O califado Abássida. 

Unidade 3 Feudalismo e feudalidade na época senhorial. 

3.1. O debate historiográfico contemporâneo. 

3.2. As noções de fragmentação e segmentação de poder. 

1.  Feudalidade, senhorialismo e ambiente urbano nos séculos XI e XII: o caso do 
reino de França. 

2.  A Igreja na época senhorial. 
Unidade 4. Igreja e reforma na Idade Média. Séculos X-XIII. 

4.1. O projeto hierocrático e a Cristandade latina. 
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4.2. As noções de guerra missionária, guerra santa e cruzada. 

4.3 O mundo urbano e os novos modelos de espiritualidade. 

4.4. A monarquia pontifícia e os Estados monárquicos. 

Unidade 5. As monarquias medievais nos séculos XIII-XV. 

5.1 Uma época de crises e  transformações. 
5.2 Guerra, fiscalidade e justiça: uma abordagem clássica do fortalecimento dos Estados 

Monárquicos nos séculos XIV e XV. 
5.3  As “boas cidades” e o poder real no reino de França na segunda metade do século XV. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, 

livros, etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

BARTHÉLEMY, Dominique. L’ordre seigneurial. XI
e
-XII

e
  siècle.  Paris Éditions du Seuil, 

1990. 

ALLMAND, Cristopher. La guerra de los cien años. Madrid, Editorial Critica, 1990. 

BANNIARD, Michel. A Alta Idade Média Ocidental. Mem Martins: Publicações Europa-

América, s.d. 

BEAUNE, Colette. Joana d’Arc. Uma biografia. São Paulo, Editora Globo, 2006. 

BITTENCOURT, Circe (org.) O saber Histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2006. 

BLOCH, Marc. La Historia rural francesa. Barcelona, editorial Crítica – Grupo e Editorial 

Grijalbo,1976. 

___A sociedade Feudal. Lisboa, Edições 70, 1979. 

___Os reis taumaturgos. São Paulo, companhia das letras, 1993. 
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BOURNAZEL, E. e POLY, J-P. (dir.). Les féodalités. Histoire générale des systèmes 

politiques. Paris, PUF, 1998. 

BROWN, Peter. A ascensão do Cristianismo no Ocidente. Lisboa, Editorial presença, 1999. 

CARDINI, Franco. "O Guerreiro e o cavaleiro" In Jacques Le Goff (Org.). O Homem 

Medieval. Lisboa, Editorial Presença, 1989 

CHAUNU, Pierre. O tempo das reformas. (1250-1550). I. A crise da Cristandade. Lisboa, 

Edições 70, 2002. 

CONTAMINE, Philippe. La guerra en la Edad Media. Barcelona, Editorial Labor, 1984. 

___La guerra de los cien años. ¿Que Se?, 166. Coll. Barcelona, Oikos Tau, 1989. 

___(dir). Histoire de la France Politique. Le Moyen Âge. Le roi, L'Église, Les grands, Le 

peuple. 481-1514. Paris, Seuil, 2002. 

DUBY, Georges. A sociedade cavaleiresca. São Paulo: Martins Fontes, s/d. 

 ___O tempo das catedrais. Lisboa: Estampa, s/d 

 ___As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa, Editorial Estampa, 1979 

___Guerreiros e Camponeses. Lisboa, Editorial Estampa, 1980 

___Economia rural e vida no campo no Ocidente Medieval. Vol I &. II. Lisboa, Edições 70, 

1988. 

___A Europa na Idade Média. São Paulo, Martins Fontes, 1988. 

___A Idade Média na França. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1992 

___O Domingo de Bouvines. 27 de julho de 1214. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 

1993. 

DUCELIER, Alain & KAPLAN, Michel.  A Idade Média no Oriente. Bizâncio e Islão. Lisboa, 

Ed. Dom Quixote, 1994. 

FAVIER, Jean. Carlos magno. São Paulo, Editora Liberdade, 2004. 

FERNANDES, Fabiano.  Terras, poderes e conflitos: o poder senhorial da Ordem do 

Templo e as vilas de Ega, Soure, Redinha, Pombal e Louriçal_ 1129-1231.Dissertação de 

Mestrado apresentada ao PPGH/UFF, Edição policopiada, 1999. 

___O “Reino de Deus e a Espada do Rei”: A formação do Poder Eclesiástico da Ordem de 

Cristo nas comendas de Ega, Soure, Redinha e Pombal na primeira metade do século XIV. 

2vols. Tese policopiada apresentada ao PPGHIS/UFRJ, 2005, 622 pp 

___ ‘O Império Cristão nos Séculos VIII e IX” In. SILVA, Francisco Carlos Teixeira da (org.)  

Os Impérios na História. Rio de Janeiro, ELSEVIER, 2009. 

FLORI, Jean. La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans l’Occident chrétien. 

Paris, Aubier, 2001. 

___ Guerre Sainte, Jihad, violence et religion dans le Christianisme et l’islam. Paris, 

Éditions du Seuil, 2002. 
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FOURQUIN, Guy.  Senhorio e feudalidade na Idade Média. Lisboa, Edições 70, 

GANSHOF, F.L. Que é o feudalismo?. Mira-Sintra: Publicações Europa-América, 1976. 

GEARY, J. Patrick. O mito das nações. A invenção do nacionalismo.  São Paulo, Conrad 

Editora, 2005. 

GOMES, Francisco José Silva. “A Igreja e o Poder: Representações e Discursos”. In: 

RIBEIRO, Maria Eurídice de Barros (Org.). A Vida na Idade Média. Brasília, Editora 

Universidade de Brasília, 1997, 33-60 

GUENNÉE, Bernard. O Ocidente nos séculos XIV e XV – As estruturas políticas. Série 

Nova Clio, vol. 2. São Paulo, Pioneira , EDUSP, 1981. 

GUERREAU, A.  O Feudalismo. Um horizonte teórico, Lisboa, Ed.70, 1980. 

__________. “Fief, féodalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historienne”, in: 

Annales ESC, janvier-février 1990, n.1, pp.137-166. 

HEERS, Jacques. O trabalho na Idade Média. S.L. , Publicações Europa América, S.D. 

__ O Ocidente nos séculos XIV e XV – aspectos econômicos e sociais. Vol. 1. Série Nova 

Clio, São Paulo, Pioneira, EDUSP, 1981. 

HOLMES, George.  A Europa na Idade Média: Hierarquia e Revolta. 1320-1450. Lisboa, 

Editorial presença, 1984. 

HUIZINGA, J. Outono da Idade Média. Lisboa, Ulisseia, 1996. 

LAURANSON-ROZAZ, Christian. ‘Le débat sur la <<mutation féodale>>: état de la 

question” In URBANCZYK, Przemyslaw (Dir.). Europe around the year 1000. Varsóvia, 

Institute of Archeology and ethnology\Polish Academy of Sciences, 2001,  pp. 11-40. 

LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval.Vol. I. Lisboa, Editorial Estampa, 

1983. 

____O Apogeu da Cidade Medieval. São Paulo Martins Fontes, 1992. 

____O Nascimento do Purgatório. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. 

____São Luís. Uma biografia. RJ\SP, Editora Record, 2002. 

LEWIS, Bernard. Os árabes na História. Lisboa, Editorial Estampa, 1989. 

LOPEZ, Robert S. A cidade medieval. Lisboa, Editorial Presença. 

LOT, Ferdinand. O fim do mundo antigo e o principio da Idade Média. Lisboa, Edições 70. 

MANTRAN, Robert.  A expansão islâmica. Lisboa, Editorial Presença, 1977.  

MARTIN, Jean-Marie, PARISSE, Michel & RICHE, Pierrre. “La Chrétienté occidentale (X
e
-

milieu du XI
e
 siècle” In Dagron, G. , RICHÉ, P., VAUCHEZ, A. (respons) Histoire du 

Christianisme des origines á nos jours. Éveques, Moines et empereurs (610-1054). Paris, 

Desclée, 1993, pp. 767-868. 

MISKIMIN, Harry A. A economia do Renascimento Europeu.  1300-1600. Lisboa, Editorial 

Estampa, 1984.  
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MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette M.; MAGALHÃES, Marcelo de S. (orgs.) 

Ensino de História. Sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Maud X/Faperj, 2004. 

PASTOREAU, Michel. No tempo dos cavaleiros da távola redonda. França e Inglaterra, 

(séculos XII e XIII). São Paulo, Companhia das letras, 1989. 

ROUCHE, Michel. “A alta idade Média Ocidental” In VEYNE, Paul (org) História da Vida 

privada. Vol. I. Do império romano ao ano mil. São Paulo, Companhia das letras, 1992, 

399-530 

SENELLART, Michel. As artes de governar.  São Paulo, Editora 34, 2006. 

SILVA, Marcelo Cândido da. A realeza cristã na Alta Idade Média: os fundamentos da 

autoridade pública no período merovíngio. (séculos VIII ao IX). São Paulo, Alameda, 2008. 

SOUTHERN, R. W. A Igreja Medieval. Lisboa, Editora Ulisséia Limitada, s.d., 

VAUCHÈZ André. A espiritualidade na Idade Média. Séculos VIII a XIII. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Editores, 1995 

STRAYER, Joseph. As Origens Medievais do Estado Moderno. Lisboa: Gradiva 

Publicações, (?). 

WOLFF, Phillipe.  O despertar da Europa. Lisboa, Ed. Ulisséia, 1973.  

___Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos?. Lisboa: Edições 70, 1988. 

 

14-  História Memória e Patrimônio 

UNIDADE CURRICULAR (UC)– HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: CLÁUDIA REGINA PLENS, FERNANDO ATIQUE, JULIO MORACEN 

NARANJO, LUCÍLIA SIQUEIRA, MARCIA ECKERT MIRANDA E ODAIR DA CRUZ PAIVA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60H 

Carga horária p/prática (em 15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51h 

OBJETIVOS 

 Geral:  

Discutir as políticas oficiais de patrimônio como resultado de conflitos do terreno da memória, 

levando em conta seus aspectos conceituais e suas implicações políticas. 

Específicos: 

Levar o aluno a compreender a memória social como um campo de conflitos. 

Ampliar o repertório do aluno sobre a história das instituições e políticas de patrimônio no 

Brasil e no mundo. 

Levar o aluno a compreender como as questões sobre a memória social e o patrimônio são 

apropriadas pela escola e na disciplina escolar História. 

Levar o aluno a refletir sobre os critérios de seleção de bens culturais para serem objeto de 

preservação. 
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Introduzir o aluno no campo da legislação nacional e das publicações específicas da área de 

patrimônio. 

Introduzir o aluno no campo da legislação educacional e curricular afeitas às questões da 

memória social e do patrimônio. 

EMENTA 

Memória coletiva. Memória nacional. Relações entre história e memória. Lugares da   

memória na contemporaneidade, como a escola e os museus ou outras instituições 

educativas. Direito à memória. O nascimento das políticas oficiais de memória e de 

patrimônio no Brasil e em outras nações. História das instituições de patrimônio no Brasil e 

em outras nações. Critérios de preservação de bens culturais e/ou históricos. 

Democratização da formação do acervo e do acesso aos bens patrimonializados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 A memória coletiva e o conhecimento produzido pelos historiadores: relações de conflito e 

de convergência 

O direito à memória como expressão de cidadania 

O lugar da memória na sociedade ocidental contemporânea  

O surgimento da noção de patrimônio na Europa: o grand tour nos séculos XVIII e XIX 

O nascimento e a consolidação das políticas oficiais de preservação do patrimônio: o caso 

francês 

Os projetos de afirmação de uma identidade nacional para o Brasil no início do século XX: o 

movimento neocolonial e os modernistas 

As políticas de patrimônio no Brasil ao longo do século XX: o SPHAN 

As políticas de patrimônio em São Paulo ao longo do século XX: CONDEPHAAT 

As mudanças nas políticas oficiais de memória no Brasil no final do século XX e no começo 

deste século. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 
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Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Bittencourt, Circe M. F. (org). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2006. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001. 

 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal 

de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997. 

 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp, 1990. 

 MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette m; MAGALHÃES, Marcelo de S. (orgs). 

Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X/FAPERJ, 2004. 

 RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. A instituição do patrimônio em São Paulo (1969-

1987). São Paulo: UNESP/Imprensa Oficial do Estado/ CONDEPHAAT/FAPESP, 2000. 

 

 

15-História Moderna I 

UNIDADE CURRICULAR (UC): HISTÓRIA MODERNA I 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Bruno Guilherme Feitler, Luis Felipe Silvério Lima e Maximiliano 

Mac Menz 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em %):  Carga horária p/teoria (em100%) 60hs 

OBJETIVOS 

 Geral 

A intenção do curso é propiciar uma introdução ao estudo da primeira época moderna, ou 

Alta Idade Moderna, atentando para a questão do poder e da religião, particularmente 

trabalhando em torno dos conceitos de Reformas, Renascença, Estado e Monarquia.  

Objetivos específicos: 

- abordar as leituras “clássicas” e as diferentes concepções historiográficas sobre os 

principais fenômenos e conceitos do período: unicidade ou não do Renascimento do século 

XV, Continuidade e ruptura dos movimentos de reforma, a virada das interpretações sobre o 

poder e a circulação de idéias na Época Moderna com as propostas de descentralização do 

poder, polissinoidia, mundialização, “connected histories” etc. 

- analisar fontes que dêem dimensão dos embates políticos e religiosos e das inovações 
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culturais do período.  

- que o aluno tome contato com os procedimentos de leitura e análise de fontes do período e 

aplique-os em exercícios e trabalhos de análise. 

- que o aluno consiga, num primeiro nível, problematizar as leituras e formular questões 

acerca da historiografia e identificar problemas de análise. 

EMENTA 

Problemas de História Moderna: periodização, conceitos e debates historiográficos; 

Renascimento; Poder e disputas entre Império, Monarquias e a Igreja Romana; Império e 

Estado; Novos e Velhos Mundos; Utopias e Cidades: espaços e discurso político; 

Absolutismo e polissinodia; Reformas: religião e idéias de Deus e Igrejas; Messianismo, 

Milenarismo, Monarquias e Novas Repúblicas: Profecia e Poder: Retórica, Poder e Religião; 

Teologia Política.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1 – Apresentação do curso/ Definição e conceitualização da Época Moderna 

2 – Recomposições espaciais: Das economias-mundo à mundialização 

3 – O Renascimento na Itália 

4 – Antigos e Modernos: a transformação do olhar 

5 – Renascimento e humanismo cristão 

6 – Ciência e poder na época moderna 

7 – Reforma protestante e a idéia de desencantamento do mundo 

8 – O concílio de Trento e a reforma católica 

9 - as Inquisições modernas: a idéia de confessionalização 

10 - A Europa e o Islã 

11 – Os dois corpos do rei: a monarquia de direito divino 

12 – Utopias e Cidades: espaços e discurso político 

13 – Instituições e poder e centralização do Estado  

14 – A Corte e o processo civilizador 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  

Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 
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- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

BETHENCOURT, Francisco. “Inquisição e controle social”, História & crítica [separata], 14 

(1987). 

BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, São 

Paulo, Martins Fontes, 1998, 3 vol.  

DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento, Lisboa, Estampa, 1983 [1964]. 

DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. São Paulo: Pioneira, 1989. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador, RJ, Zahar, 1993, 2 vol. 

ELLIOT, J. La Europa dividida. 1559-1598, Madrid, 1973 [1968]. 

HESPANHA, Antonio Manuel (org.). Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1984. 

KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei, São Paulo, Cia das Letras, 1998. 

LEBRUN, François. “As Reformas: devoções comunitárias e piedade pessoal” in História da 

vida privada, São Paulo, Cia. das Letras, 1991, vol. 3, pp. 71-111.  

MARAVALL, José Antonio. Antiguos y modernos. Vision de la história e idea de progreso 

hasta el Renascimiento, Madrid, Alianza, 1998 [1966]. 

PANOFSKY, Erwin. “‘Renascimento’ – auto-definição ou auto-decepção?”, in Renascimento 

e renascimentos na arte ocidental, Lisboa, Presença, s.d. [1960], pp. 17-68. 

ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos: aspectos da revolução científica, Unesp, 

1992. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno, São Paulo, Cia das 

Letras, 2006 [1978]. 

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do Capitalismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2004. 

 

 

16-História Moderna II 

UNIDADE CURRICULAR (UC): História Moderna II 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: Bruno Guilherme Feitler, Luis Filipe Silvério Lima e Maximiliano 

Mac Menz 
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Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/prática (em 15 %): 09H Carga horária p/teoria (em 85%) 51H 

OBJETIVOS 

Geral 

Dando continuidade à UC História Moderna I, pretende-se discutir as formas de poder e as 

idéias de revolução e revolta gestadas ao longo dos séculos XVII e XVIII, observando as 

mudanças entre o que se convencionou chamar “Século Barroco” e “Século das Luzes”, e os 

temas da Sociedade de Corte, Antigo Regime e Iluminismo. A proposta é também introduzir 

os problemas ligados à construção de uma Sociedade e Estado burgueses.  

Específicos 

Abordar as interpretações sobre o Barroco, desde a categoria estilístico-artística até o 

conceito de Cultura Barroca, discutindo o estado atual da questão na historiografia e 

aproximando das leituras ibero-americanas do termo. 

Estudar as diferenças entre as revoluções e revoltas seiscentistas e setecentistas, 

observando o debate historiográfico acerca dos marcos da Modernidade. 

Analisar fontes que dêem dimensão dos embates políticos e religiosos sobre as diversas (e 

divergentes) teorias do poder e legitimidade da soberania nos séculos XVII e XVIII. 

Que o aluno continue a tomar contato com os procedimentos de leitura e análise de fontes 

do período e aplique-os em exercícios e trabalhos de análise. 

Que o aluno desenvolva habilidades e competências de exposição e elaboração de aula, por 

meio dos seminários 

Que o aluno possa adaptar os procedimentos de análise de fontes do período para a 

produção e crítica de materiais didáticos 

Que o aluno consiga, num primeiro nível, problematizar as leituras e formular questões 

acerca da historiografia e identificar problemas de análise. 

EMENTA 

Definições de Barroco, Sociedade de Corte, Retórica e Eloqüência na Corte e no Púlpito, 

Crise do Século XVII, Revolução Inglesa, Restauração Portuguesa, Definições de Ilustração 

e Luzes, Revolução Francesa, Revolução Americana. A apropriação crítica desses 

problemas de pesquisa na produção da memória social, seja no ensino de história ou na 

vulgarização científica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I: Sociedade e poder 

1. A Crise do século XVII 
2. O Barroco: arte, sociedade e Estado 
3. Sociedade de Antigo Regime: sociedade de cortes 
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4. Sociedade de Antigo Regime: economia das mercês 
Unidade II: Revoltas e Revoluções no século XVII 

5. União Ibérica, Restauração Portuguesa e Revoltas nos Impérios dos Áustrias 

6. Revoltas camponesas e a Fronda 

7. Revolução Inglesa  

8. A Revolução Gloriosa 

Unidade III: Ilustração e reforma: crítica e política no século XVIII 

9. A crise da consciência européia e o radicalismo filosófico 

10. Livros, leitura e leitores na Ilustração 

11. O debate sobre a crise econômica do Antigo Regime francês 

12. Novos império e a Revolução industrial 

13. A Revolução Francesa e o fim do Antigo Regime 

14. A Revolução Francesa: historiografia jacobina 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 Aulas expositivas 
 Discussão de texto em aula 

Seminários de análise e discussão de fontes 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

 Biblioteca 
 Computador 
 Data-show - Fotocópias 

Retroprojetor 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

CHARTIER, Roger, A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII. Brasília: Universidade de Brasilia, 1994. 

FRANÇA, Eduardo D’Oliveira. Portugal na Época da Restauração. São Paulo: Hucitec, 1997. 

HAZARD, Paul. Crise da consciência européia. Lisboa: Cosmos, 1948. 

HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabeça. Idéias radicais durante a Revolução Inglesa 

de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. 

Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999. 
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MARAVALL, José Antonio. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São 

Paulo: Edusp, 1997. 

VENTURI, Franco. Utopia e reforma no iluminismo. Bauru, Edusc, 2003. 

SENELLART, Michel, As artes de governar. Do regimen medieval ao conceito de governo, 

São Paulo, ed. 34, 2006. 

STONE, Lawrence. Causas da Revolução Inglesa. 1592-1642. Bauru: Edusc, 2000. 

 

 

17- Introdução aos Estudos da História Antiga e Medieval  

UNIDADE CURRICULAR (UC): INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ANTIGA E 

MEDIEVAL 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: Gilberto da Silva Francisco, Fabiano Fernandes, Glaydson José 

da Silva e Rossana Alves Baptista Pinheiro  

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em 15%) 09hs  Carga horária p/teoria (em 85%) 51hs 

OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

-Discutir o processo histórico de constituição das disciplinas História Antiga e História 

Medieval, da Antiguidade até o presente.  

-Introduzir os alunos à diversidade de fontes que caracteriza o estudo da História Antiga e 

Medieval, bem como às suas tradições interpretativas. 

-Apresentar os principais debates historiográficos, teóricos e metodológicos que informaram 

a historiografia a partir do século XIX. 

 Objetivos específicos  

-Discutir o lugar da História Antiga e Medieval nos ensinos fundamental e médio no Brasil. 

-Analisar o lugar da História Antiga e Medieval na constituição de uma memória 

nacional/acadêmica e no processo de estruturação dos Estados Nacionais ao longo dos 

séculos XIX e XX.  

-Debater o lugar da História Antiga e Medieval como campos específicos no panorama do 

saber histórico atual.  

EMENTA 

Estabelecimento e crítica das ideias de História Antiga e História Medieval. Introdução aos 

estudos do universo social, político e econômico do mundo antigo e medieval, explorando a 

dimensão histórica de sua produção.  Ênfase na análise do processo de constituição de 

ambas as disciplinas e sua relação com os discursos e debates contemporâneos à produção 
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historiográfica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – História Antiga 

 A História Antiga, recortes cronológicos e espaciais; 

 O historiador da Antiguidade e suas fontes; 

 Historiografia antiga e moderna: as invenções da História Antiga; 

 O mundo antigo e a historiografia moderna: debates e perspectivas; 

 O ensino da História antiga hoje; 
 

Módulo 2 – História Medieval 

 O “mito” da Idade Média: da escola à universidade; 

 A Idade Média na percepção humanista e na erudição seiscentista; 

 Império, Estado e Nação: a “invenção” dos povos bárbaros; 

 Historiografia oitocentista e os Annales: rupturas e continuidades; 

 A História Medieval e a renovação dos estudos históricos no século XX 
 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 Aulas expositivas; 

 Análise de documentos; 

 Seminários em classe; 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca 

Computador 

Data Show 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Barkan, L. 1999 Unearthing the Past. Archaeology and Aesthetics in the Making of 

Renaissance Culture. New Haven, Yale University Press.  

Barraclough, G. 1964 “Medievo: reflexões sobre história medieval e a expressão ‘Idade 

Média’. In: Europa, uma revisão histórica. Rio de Janeiro, Zahar, p. 75-86. 

Bercé,  Y.-M. e Contamine, P. (org). 1994 Histoires de France, Historiens de France. Actes 

du Colloque International. Reims, 14 et 15 mai 1993.  Paris, Librairie Honoré Champion. 

Silva, M. 2009 Les études en Histoire médiévale au Brésil : bilan et perspectives  

(http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Brazil.html)  

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Brazil.html
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Cassin, B, Louraux, N. Peschanski, C. 1993 Gregos, bárbaros, estrangeiros. A cidade e seus 

outros. Rio de Janeiro, Editora 34. 

Droit, R-P. (Org.) 1991 Les Grecs, les Romains et nous. L’antiquité est-elle moderne? Paris, 

Le Monde Editions. 

Faversani, F. 2001 Ler e escrever livros didáticos. Hélade, 2.2 (http://www.heladeweb.net). 

Finley, M.I. 1990 Escravidão antiga e ideologia moderna. Rio de Janeiro, Graal. 

Funari, P. P. A. e Garrafoni, R. 2004 História Antiga na sala de aula. São Paulo, 

IFCH/Unicamp, 2004. (Coleção Textos Didáticos n. 51) 

Fustel de Coulanges. 1887 “De l´analyse des textes historiques”. Revue des questions 

historiques, 41, p. 5-35. 

Geary, P. 2005 O mito das nações. São Paulo, Conrad do Brasil. 

Goffart, W. 1988 The narrators of barbarian history (550-800). Princeton, Princeton University 

Press.  

Gonçalves, A. T. 2001 Os conteúdos de História Antiga nos livros didáticos brasileiros. 

Hélade, 2.2 (http://www.heladeweb.net). 

Hartog, F. 1999 O espelho de Heródoto. Ensaios sobre a representação do outro. Belo 

Horizonte, UFMG. 

_______.  2003 O século XIX e a historiografia : o caso Fustel de Coulanges. Rio de Janeiro, 

Editora da UFRJ. 

Hingley, R. 2000 Roman Officers and English Gentlemen. The imperial origins of Roman 

archaeology. Londres, Routledge. 

Le Goff, Jacques. 2007 A Idade Média explicada a meus filhos, São Paulo, Agir. 

Macedo, José Rivair. 2003 "Repensando a Idade Média no ensino de história", in: L. Karnal 

(org). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, p. 109-

126. 

Michelet, J. 1990 Agonie du Moyen Âge. Paris, PUF. 

Momigliano, A. 2004 As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. São Paulo, EDUSC. 

Monod, G. 1888 “Les aventures de Sichaire. Commentaires des chapitres XLVII du livre VII 

et XIX du livre IX de l´Histoire des Francs de Grégoire de Tours”. In: Revue Historique, 31, p. 

259-290. 

Pernoud, R. 1987 O mito da Idade Média. Lisboa, Europa-América. 

________. 1997 Luz sobre a Idade Média. Lisboa, Europa-América. 

Silva, G.J.S. 2007 História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da 

Antigüidade sob o Regime de Vichy. Campinas, Annablume. 

Vidal-Naquet, P. 2002 Os gregos, os historiadores, a democracia. O grande desvio. São 

Paulo, Cia das Letras. 
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18- Introdução aos Estudos Históricos 

UNIDADE CURRICULAR (UC):  INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em %):  Carga horária p/teoria (em 100%) 60hs 

OBJETIVOS 

 Gerais: 

Iniciar o aluno no campo da disciplina histórica, estimulando sua sensibilidade para a 

natureza e para os instrumentos do ofício do historiador.  

Desenvolver no aluno a percepção da historicidade da própria disciplina, bem como a 

percepção das peculiaridades, aproximações e diferenças entre a história vivida, a história 

escrita e a história ensinada. 

Específicos: 

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar historicamente. 

Levar o aluno a reconhecer alguns desafios recorrentes ao trabalho do historiador e algumas 

das maneiras pelas quais historiadores de diferentes épocas procuraram enfrentá-los. 

Levar o aluno à compreensão das características e as exigências fundamentais da 

historiografia contemporânea. 

Desenvolver no aluno a capacidade de trabalhar com documentos e textos históricos, de 

diferentes épocas e correntes teóricas. 

Fazer com que o aluno perceba o ensino de História como uma dimensão indissociável do 

trabalho do historiador. 

Indicar as principais transformações sofridas pela disciplina histórica na Época Moderna e 

relacioná-las com conteúdos trabalhados em História do Brasil I e em História Moderna I. 

Introduzir conteúdos que serão desenvolvidos nos Laboratórios de Ensino e Pesquisa e nas 

UC  Teoria da História I e II. 

EMENTA 

A História como modo de conhecimento. Relações entre memória, História e historiografia. 

Balizas fundamentais da história da disciplina. Exigências e desafios postos ao trabalho do 

historiador. Os fundamentos da pesquisa e da escrita da História. História e ensino de 

História. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 - A História, do senso comum ao conhecimento científico 
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- Como conhecemos o passado? 

- Memória e História: proximidades, semelhanças, ambiguidades e diferenças 

- História e historiografia: a História também tem história 

- As questões recorrentes: temporalidade, verdade, narrativa 

- O moderno ofício do historiador e a operação historiográfica 

- O que é História, afinal? 

- A História pensada, a História escrita, a História ensinada 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Aulas expositivas e dialogadas 

Discussão de autores e textos 

Análise de textos historiográficos 

Debates temáticos  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca 

Computador 

Datashow  

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

BLOCH, Marc. Apologia da História, ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro, Zahar, 2002. 

CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de 

Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

CARR, E. H. Que é História? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra: Quarteto, 2001. 

CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer tabula rasa do passado? Sobre a história e os 

historiadores. São Paulo, Editora Ática, 1995. 

LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. São Paulo, (17), nov. 

1998, p. 63-201. 
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PROST, Antoine. Doze Lições Sobre a História. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

Cinematografia 

CAFFÉ, Eliane. Narradores de Javé (Brasil, 2003, 85 minutos) 

COUTINHO, Eduardo. Cabra Marcado para Morrer (Brasil, 1984, 120 min) 

COUTINHO, Eduardo. Jogo de Cena (Brasil, 2006, 107 minutos) 

VERHOEVEN, Michael. Uma Cidade sem Passado (Das Schreckliche Mädchen. Alemanha, 

1990, 90 minutos).  

 

 

19- Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I 

UNIDADE CURRICULAR (UC): LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA I 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga Horária. 150h 

Carga horária p/prática (em 66%): 100hs Carga horária p/teoria (em 33%) 50hs  

OBJETIVOS 

Geral 

Com base no pressuposto de que pesquisa e ensino são atividades complementares, este 

Laboratório estabelecerá diálogos entre perspectivas teóricas acerca do trabalho com 

arquivos e fontes textuais e diferentes possibilidades de sua utilização. No decorrer desse 

processo, os alunos serão estimulados tanto a produzir, como exercício teórico-prático, um 

PROJETO DE PESQUISA: quanto a pensar e trabalhar o uso de documentos escritos no 

ensino de História. 

Específicos 

- Conhecer a diversidade de bibliotecas e arquivos de utilidade para o historiador  

- Diferenciar os aspectos formais do trabalho acadêmico e os diferentes estilos da produção 

intelectual (resenhas, monografias, ensaios, seminários, etc.) 

- Capacitar o aluno a fazer leitura e análise crítica de fonte   

- Desenvolver a capacidade de definir um corpus documental, de caracterizá-lo e de analisá-

lo em seu contexto histórico. 

- Elaboração de um PROJETO DE PESQUISA:  

- Desenvolver a capacidade de aplicar o conhecimento produzido na prática do ensino  

EMENTA 

O ofício do historiador enquanto pesquisador e futuro professor. Práticas fundamentais de 

sua atividade intelectual: o trabalho com as fontes textuais e a percepção de sua 

historicidade. Reflexão sobre a circulação dos impressos e formas de recepção. A produção 
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do saber histórico enquanto construção historicizada, nos meio acadêmico, escolar ou em 

outros meios/áreas. Contato com distintos tipos de fontes textuais, discussão sobre suas 

especificidades. Conhecimento dos vários tipos de instituições de guarda de documentos e 

seus sistemas classificatórios.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Programático 

- A formação do campo do historiador professor e pesquisador: perspectivas profissionais 

- O trabalho do historiador em arquivos e bibliotecas: reflexões e práticas 

- Pesquisa e tipologia de fontes textuais 

- Diferentes formas do trabalho acadêmico: bibliografias, resenhas, monografias, ensaios, 

seminários; 

- Documentos textuais, material didático e paradidático: usos e possibilidades 

- Bases para a elaboração de um PROJETO DE PESQUISA: 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  

-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

ARRUDA, José Jobson de Andrade (cood.). Documentos manuscritos avulsos da Capitania 

de São Paulo (1644-1830). Bauru: EDUSC, 2000. (R016 / D637) 

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org). Domínios da História: ensaios de 

teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. (901 / D671)  

DEL PRIORE, Mary; Neves, Maria de Fátima das; Alambert, Francisco. Documentos de 
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história do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997. 134 p. (981.D B 63d) 

PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. As muitas faces da história: nove entrevistas. São 

Paulo: UNESP, 2000. (901 / P164m) 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

(902/F682) 

RATHS, Louis E et al. Ensinar a pensar: teoria e aplicação. Säo Paulo: Herder, 1972. 

(371.305 / E59) 

SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 

problematização no processo do pensar, pesquisar e criar. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. (001.42 / S689m) 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. (001.81 / S174c) 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 12.ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Cortez, 1985. 237 p. (001.42 / S498m) 

SILVA, Kalina Vanderlei; Silva, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 2. ed. 

São Paulo: Contexto, 2006. 438 p. (R 903/S586d) 

SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.) História de São Paulo Colonial. São Paulo: UNESP, 

2009. (981.61 / Hi673) 

 

 

20- Laboratório de Ensino e Pesquisa em História II 

UNIDADE CURRICULAR (UC): LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA II 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga Horária. 150h 

Carga horária p/prática (em 66%): 100hs Carga horária p/teoria (em 33%) 50hs 

OBJETIVOS 

Capacitar o aluno a trabalhar criticamente com fontes visuais para a produção do 

conhecimento histórico, discutindo aspectos do trabalho de pesquisa e da prática de ensino. 

Geral: 

Formar o aluno no ofício do historiador de trabalhar com as fontes visuais, introduzindo-o na 

prática da pesquisa e do ensino através das imagens, por meio da coleta e da classificação 

deste tipo de fontes e de material bibliográfico bem como da análise bibliográfica e da 

produção do conhecimento científico e didático. 

Específicos: 

- Discutir as relações entre história e fontes visuais, atentando para as especifidades e usos 



 

103 
 

das imagens na produção do conhecimento histórico, bem como a representação da história 

por meio das imagens. 

- Conhecer a diversidade de bibliotecas, arquivos e museus históricos de utilidade para o 

historiador com fontes visuais; 

- Desenvolver a capacidade de apresentar a produção intelectual de uma análise de fontes 

visuais em texto; 

- Desenvolver a capacidade de planejar e executar a construção de um site que trabalhe as 

relações e usos entre fontes visuais e história. 

- Permitir ao aluno/a iniciar a pesquisa com fontes visuais, bem como pensar sua utilização 

em situações de ensino-aprendizagem. 

EMENTA 

O ofício do historiador enquanto pesquisador e futuro professor que trabalha com fontes 

visuais. Práticas fundamentais de sua atividade intelectual: o trabalho com as fontes visuais 

e a percepção de sua historicidade. Levantamento, análise, contextualização das 

metodologias e da historiografia em relação às fontes visuais. Narrativas históricas e 

pictóricas. Uso das imagens para fins didáticos e em sala de aula. Tipologia das fontes 

visuais. Problema da produção, circulação e recepção das imagens. Relações entre 

produção e reprodução. Conceitos de Veracidade e Verossimilhança e seu uso na análise de 

fontes visuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

POÉTICAS DA IMAGEM 

ICONOLOGIA, ICONOGRAFIA  

CULTURA VISUAL: MODOS DE VER E PERCEBER NA HISTÓRIA 

VEROSSÍMIL, VERDADE E IMITAÇÃO: HISTÓRIA E PINTURA, PINTURA E HISTÓRIA 

NARRATIVA, NATUREZA E HISTÓRIA: DEBRET E A PINTURA DOS VIAJANTES 

A (RE)PRODUÇÃO DE RETRATOS 

A REPRODUÇÃO DA IMAGEM: IMPRESSOS, FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL 

A FOTOGRAFIA   

FOTOGRAFIA DA CIDADE: IMAGENS DE SÃO PAULO 

FOTOJORNALISMO E O TRABALHO DO HISTORIADOR 

BALANÇO TEÓRICO: O HISTORIADOR E O USO DA IMAGEM  

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

-          Discussão bibliográfica e historiográfica.  
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-          Análise de fontes. 

-          Didática do ensino da história  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

- Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Baxandall, Michael, O Olhar Renascente: Pintura e Experiência Social na Itália da 

Renascença, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991. ISBN - 9789990466744. 

Benjamin, Walter, Magia e Técnica, Arte e Política, São Paulo: Brasiliense, 19896, 7a. ed. 

v.1. ISBN – 9788511120301.   

Castelnuovo, Enrico, Retrato e sociedade na arte italiana. Ensaios de história social da arte. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006. ISBN – 9788535909111. 

Fabris, Annateresa (org), Fotografia: usos e funções no século XIX, São Paulo, Edusp, 2008. 

iSBN – 9788531400230. 

Ginzburg, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1989. ISBN – 9788571640382. 

Lichtenstein, Jacqueline (direção geral), A pintura, coord. da tradução Magnólia Costa, 14 

vols. São Paulo: Editoria 34, 2004,, vol.7, O paralelo das artes, ISBN - 9788573263244 

Panofsky, Erwin, Significado nas artes visuais. São Paulo, Perspectiva, 1979. ISBN – 

9788527302432. 

Sontag, Susan, Ensaios sobre a Fotografia, São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ISBN - 

 9788535904963. 

 

 

21- Laboratório de Ensino e Pesquisa em História III 

UNIDADE CURRICULAR (UC): LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA III 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga Horária. 150h 
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Carga horária p/prática (em 66%): 100hs Carga horária p/teoria (em 33%) 50hs 

OBJETIVOS 

Aprofundar o estudo da cultura material e da história oral na historiografia e na elaboração 

de aulas para os Ensinos Fundamental e Médio. 

Desenvolver a leitura crítica de livros didáticos e da produção oficial do MEC sobre o ensino 

de História. 

Incentivar a produção de material didático a ser utilizado em turmas de Ensino Fundamental 

e Médio. 

Geral: 

Discutir criticamente os usos e possibilidades da cultura material e da história oral e o uso 

dessas fontes e do material didático nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Específicos: 

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos Laboratórios I e II, pretende-se aprofundar 

os estudos dos seguintes temas historiográficos e didáticos: 1. construção da memória e 

escrita da História, especialmente a partir dos usos e possibilidades da história oral e da 

cultura material; 2. aspectos da memória histórica e da escrita da História, especialmente no 

que tange à elaboração de material didático. 

EMENTA 

Preparo dos alunos para o ensino e a pesquisa histórica. História oral, livros didáticos e 

cultura material. Construção dos processos metodológicos e das abordagens que marcaram 

o surgimento desse campo de estudos e que produziram, com isso, novas fontes para a 

investigação do historiador, onde a oralidade é enfatizada como mecanismo de produção e 

transmissão do conhecimento, com características e particularidades que permitem o estudo 

do patrimônio imaterial e das abordagens subjetivas do passado, tornando-as possíveis de 

serem analisadas e sustentadoras de uma forma da escrita da história. Trajetória da 

construção do campo, das abordagens e das metodologias, a partir da perspectiva dos 

estudos interdisciplinares em torno de sociedades baseadas na oralidade e em diálogo com 

a produção de relatos e entrevistas com personagens dos meios urbanos e rurais. Tradições 

e organização do tempo, das celebrações, do trabalho e dos relatos de vida. Compreensão 

problematizada da produção didática nacional na área de história, compreensão essa 

indissociada de seu circuito de produção e circulação. Seleção e trabalho com fontes de 

cultura material, sugerindo usos didáticos e possibilidades de pesquisa.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 - Usos e possibilidades da cultura material. 

- Cultura material na sala de aula. 

- Livro didático: História e historiografia. 
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- Livro didático: o autor e o seu público-alvo. 

- Material didático: “realidade nacional”, realidades singulares, culturas e interpretações. 

- Documentos oficial do MEC sobre o ensino de História: análise crítica. 

- Usos e possibilidades da História oral. 

- História oral na sala de aula: entrevistas e construção da memória de lugares, pessoas e 

temporalidades. 

MÓDULO I – CULTURA MATERIAL 

MÓDULO II - MÓDULO II: DOCUMENTOS OFICIAIS DO MEC SOBRE ENSINO DE 

HISTÓRIA 

MÓDULO III: LIVRO DIDÁTICO.  

MÓDULO IV: HISTÓRIA ORAL. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  

Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros, 

etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

ALBERTI, Verena. História oral : a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Instituto de 

Documentação, FGV, 1990. 

BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 

2004. 

BITTENCOURT, Circe M. F. O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2006. 

BOSI, E. Pesquisa em historia oral e o patrimônio histórico. 

BURKE, P. (org.) A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992. 

CAIMI, F.. E.; MACHADO, I. A. P.; DIEHL, A. A. (orgs.) O livro didático e o currículo de 

História em transição. Passo Fundo: Ediupf, 1999. 

CARRETERO, M.; ROSA, A.; GONZALEZ, M. Ensino de história e memória coletiva. Porto 
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Alegre: artmed, 2007. 

CHARTIER, R. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos 

XIV e XVIII. Brasília: Unb, 1994. 

CPDOC Programa de História Oral : catálogo de depoimentos. Rio de Janeiro: FGV, Instituto 

de Documentação, 1981. 

DOSSE, François A História. Bauru: Edusc, 2003. 

FREITAS, Marcos C. (org) Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 

2005. 

FREITAS, Sônia M. História oral: possibilidades e procedimentos. São Paulo: Humanitas, 

2006. 

GUAZZELLI, Cesar A. Barcellos et al (orgs.). Questões de teoria e metodologia da História. 

Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2000, pp. 249-256. 

KARNAL, L. (org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: 

Contexto, 2003. 

LE GOFF, Jacques História e memória. Campinas: Unicamp, 2003. 

MATTOS, Ilmar R. (org.) História do ensino da História no Brasil. Rio de Janeiro: Acces, 

1998. 

MEC Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=265&Itemid=255 

MEC Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: 

http://www.zinder.com.br/legislacao/pcn-fund.htm 

MEIHY, José Carlos S. B. (Re)introduzindo historia oral no Brasil. São Paulo: Xamã, 1996. 

MEIHY, José Carlos S. B. Manual de historia oral. São Paulo: Loyola, 1996. 

MONIOT, Henri. Enseigner l´Histoire – Des manuels à la memoire. Berne: Editions Peter 

lang SA, 1984. 

MONTENEGRO, A. Torres História oral e memória : a cultura popular revisitada. São Paulo: 

Contexto, 1992. 

NEVES, Maria A. M. Ensinando e aprendendo História. São Paulo: EPU, 1985. 

PALLARES-BURKE, Maria L. G. As muitas faces da História – nove entrevistas. São Paulo: 

Unesp, 2000. 

PEIXOTO, Maria do Rosário C.; BORGES, Vavy Pacheco; VIEIRA, Maria do Pilar A.; 

CIAMPI, Helenice; CABRINI, Conceição. Ensino de História: revisão urgente. São Paulo: 

Educ, 2000. 

PESAVENTO, Sandra J.  & LEENHARDT, J. Discurso histórico e narrativa literária. 

Campinas: EdiUnicamp, 1999. 

PESAVENTO, Sandra J. Escrita, linguagem, objetos. Bauru: Edusc, 2004. 

http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=265&Itemid=255
http://www.zinder.com.br/legislacao/pcn-fund.htm
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PINSKI, Carla (org.) Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2002. 

PINSKI, Jaime (org.) O ensino de História e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 1988. 

RICCI, Claucia Sapag. Da intenção ao gesto: quem é quem no ensino de História em São 

Paulo. São Paulo: Annablume, 1999. 

RODRIGUES, José H. História da História do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1988. 

SILVA, Marcos (org.) Repensando a História. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1986. 

SOIHET, R. & ABREU, Martha (orgs.) Ensino de História: conceitos, temáticas e 

metodologias. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

VEZENTINI, Carlos A. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre memória histórica. São 

Paulo: Hucitec, 1997. 

ZAMBONI, Ernesta. “Representações e linguagens no ensino de História”. Revista Brasileira 

de História, São Paulo, v. 18 (36): 89-102, 1998. 

 

 

22 – Monografia I  

UNIDADE CURRICULAR (UC) Monografia I 

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga horária total: 120 horas 

Carga horária p/prática (em 66%): 70 horas Carga horária p/teoria (em 33%): 50 horas 

OBJETIVOS 

 Objetivo geral: 

Oferecer assistência aos graduandos na concepção e formalização de projetos 

monográficos de pesquisa mediante a promoção de interações entre docentes e discentes. 

Objetivos específicos: 

 Oferecer assistência para a elaboração de projetos de pesquisa. 
 Oferecer assistência para a elaboração de pesquisas na escola e  sobre os temas 

afeitos à educação. 
 Promover seminários de pesquisa de docentes e discentes ao longo do curso. 
 Encaminhar demandas de pesquisa de discentes aos docentes de cada área 

específica, quando necessário. 
Que a totalidade dos alunos (as) ao final do curso apresente temática e projetos 

monográficos de pesquisa. 

EMENTA 

Debates com o orientador; pesquisa bibliográfica e documental; preparação, 

desenvolvimento e apresentação do projeto de monografia; preparação, desenvolvimento e 

apresentação de um plano de redação da monografia, o qual deverá incluir o levantamento 
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de fontes; participação em seminários de pesquisa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Seminários docentes 

II. Discussão coletiva de projetos monográficos, fundos documentais e de planos de 

redação. 

III Seminários discentes: apresentação oral e escrita de projetos e de planos de redação de 

monografias. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Seminários de pesquisa de docentes e discentes 

Discussão coletiva de projetos de monografia de conclusão de curso 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca 

Computador 

Data-show 

Fotocópias 

AVALIAÇÃO 

- Seminários individuais e coletivos sobre fontes, projetos de monografia e planos de 

redação. 

- Análise de planos de redação entregues no final do curso. 

- Relatórios sobre seminários docentes. 

BIBLIOGRAFIA 

GALLO, Silvio; SOUZA, Regina Maria de (orgs.). Educação do preconceito: ensaios sobre 

poder e resistência. Campinas, SP: Editora Alínea, 2004.  

PINSKY, Carla B. (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006 

SILVA, Marcos A. da (org.). Repensando a História. São Paulo: Marco Zero, 1994. 

 

 

23- Monografia II 

UNIDADE CURRICULAR (UC): MONOGRAFIA II 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: todos os professores do curso podem ministrar esta UC 

Carga Horária. 120hs 

Carga horária p/prática (em 66 %): 70hs Carga horária p/teoria (em 33%): 50hs  

OBJETIVOS 

Geral 
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Oferecer assistência aos graduandos para o desenvolvimento da pesquisa referente ao 

Projeto apresentado e aprovado na Monografia I, bem como para as apresentações. 

Específicos 

- Promover seminários de pesquisa para a discussão dos Projetos e andamento das 

pesquisas entre alunos, sob a coordenação dos professores responsáveis pela UC e pelos 

orientadores dos alunos expositores. 

- Auxiliar a elaboração de pesquisas na escola e sobre os temas afeitos à educação 

- Auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e na redação da monografia 

- Auxiliar na finalização da pesquisa realizada. 

- Orientar as apresentações 

EMENTA 

Debates com o orientador; pesquisa bibliográfica e documental; participação em seminários 

de pesquisa; preparação, desenvolvimento, redação e defesa da monografia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Programático 

Normas ABNT  de Referência  

Metodologia Científica 

Realização e sistematização da pesquisa 

Apresentação e discussão das etapas de pesquisa 

Orientação para a redação da Monografia 

Orientação para a apresentação da Monografia 

Colóquio de Defesas 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Apresentação em Seminários de Pesquisa 

- Orientação de leitura 

- Pesquisa 

- Discussão da produção dos alunos 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Datashow, livros, acesso Internet 

AVALIAÇÃO 

- Apresentação coletiva do andamento das pesquisas pelos alunos. 

- Freqüência e participação de todos os alunos nas referidas apresentações. 

- Entrega da pesquisa realizada ao orientador 

- Apresentação da pesquisa pelos alunos no Colóquio de defesas.  

BIBLIOGRAFIA 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração de 
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trabalhos acadêmicos. Piracicaba: Ed. da UNIMEP, 1998. 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. PROJETO DE 

PESQUISA:: propostas metodológicas. Petrópolis: Vozes, 1999. 

BITTENCOURT, Circe M. F. (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

2006 

CARRETERO, Mario; ROSA, Alberto; GOZÁLES, María Fernanda. (Org.). Ensino da história 

e memória coletiva. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007 

GEWANDSZNAJDER, Fernando. O que é o método científico. São Paulo: Pioneira, 1989. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 

São Paulo: Atlas, 1991. 

LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: 

EDUC, 1997. 

PINSKY, Carla B. (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006 

SALVADOR, Angelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. Porto Alegre: 

Sulina, 1978. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

 

24 - Defesa de Monografia 

UNIDADE CURRICULAR (UC): DEFESA DE MONOGRAFIA 

Semestre: Primeiro e Segundo 

Professores responsáveis: todos os professores do curso estão aptos a ministrar esta 

disciplina. 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (100%): 60hs Carga horária p/teoria (%):   

OBJETIVOS 

Organizar a banca avaliadora das monografias produzidas pelos alunos do curso e realizar 

as sessões de defesa das mesmas.  

EMENTA 

Constituição de banca e defesa de monografia, com a avaliação de dois professores 

convidados e do orientador do trabalho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Sessão de defesa de monografia 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Constituição de banca avaliadora, formada por três professores: o orientador do trabalho e 

dois convidados, responsáveis pela arguição do aluno. 
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RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Datashow e demais instrumentos que auxiliem a exposição do trabalho. 

AVALIAÇÃO 

- Apresentação do trabalho pelo aluno. 

- Arguição dos membros da banca. 

- Deliberação entre o professor orientador e os professores convidados. 

BIBLIOGRAFIA 

Não se aplica. 

 

 

25- Teoria da História I 

UNIDADE CURRICULAR (UC):   TEORIA DA HISTÓRIA I  

Semestre: Primeiro 

Professores responsáveis: Fábio Franzini, Janes Jorge e Márcia Barbosa Mansor D´Aléssio 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em %):  Carga horária p/teoria (em 100%) 60hs 

OBJETIVOS 

Gerais 

Oferecer aos alunos subsídios para que reflitam acerca de questões fundacionais do 

pensamento histórico. Esta reflexão, de caráter teórico, trará à problematização aspectos 

ligados à epistemologia da disciplina, relacionados à sua natureza, seus objetos e seus 

métodos, a partir de uma visão sobre o desenvolvimento do saber histórico, da Antiguidade 

Clássica à afirmação da cientificidade da História. 

Específicos 

Apresentar aos alunos a historicidade do pensamento histórico, com ênfase nas orientações 

teóricas que o perpassam, explicita ou implicitamente, em suas diferentes formulações. 

Nesse sentido, buscar-se-á discutir como o passado foi pensado por diferentes autores em 

diferentes contextos históricos, com a intenção de perceber continuidades, rupturas e 

reformulações nas práticas historiográficas, da Antiguidade à Modernidade. Com um seu 

desdobramento, procurar-se-á mostrar como a História se constituiu em disciplina autônoma 

dentro do campo das Ciências Humanas, com especial ênfase no século XIX, o “século da 

História”. A todo o tempo, tais discussões tencionarão mostrar que a Teoria da História 

refere-se ao pensamento de que se serve o historiador para orientar o seu próprio trabalho.  

EMENTA 

Teoria da História: definição e pressupostos; panorama geral sobre o desenvolvimento do 

saber histórico, da Antiguidade Clássica à Modernidade; a constituição do conhecimento 
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histórico moderno e a afirmação da História como Ciência (séculos XVIII-XIX). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Teoria e História: limites e possibilidades 

- As origens clássicas da historiografia moderna 

- A Modernidade: um novo tempo, uma nova História 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  

-           Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7, Televisor, Retro projetos, fotocópias, livros  

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 

- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

Bodei, R. A História tem um Sentido? Bauru,SP: EDUSC, 2001 

Bourdé, G. – Martin,H. As Escolas Históricas. Portugal: Publicações Europa-América, s/d 

Fontana, J. História: análise do passado e projeto social. Bauru,SP: Edusc, 1998 

Furet, F. A Oficina da História. Lisboa: Gradiva, s/d 

Gadamer, H. G. – Fruchon, P. (org.). O Problema da Consciência Histórica. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006 

Gardiner,P. Teorias da História. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995 

Goldmann, L. Ciências Humanas e Filosofia.São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972 

Guinsburg, J. O Romantismo. São Paulo: ed. Perspectiva, 1978 

Hobsbawm, E. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 2001   

Kant, I. Idéia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita. (org.) Terra, R. 

São Paulo: Brasiliense, 1986 

Le Goff, J. “História”. In: Enciclopédia Einaudi: Memória – História. Vol. 1, Imprensa Nacional  

Casa da Moeda – Edição Portuguesa, 1984 

Michelet, J. História da Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 

_________    Imagens da França. Bauru,SP: EDUSC, 2.000 

Momigliano, A. As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. Bauru, SP: Edusc, 2004 
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Rouanet, S. P. As Razões do Iluminismo São Paulo: Companhia das Letras, 2000 

Rüsen, J. Reconstrução do Passado. Brasília: UNB, 2007 

_______   Razão Histórica. Brasília: UNB, 2001 

Saliba, E. T. As Utopias Românticas. São Paulo: Brasiliense, 1991 

Veyne, P. Como se Escreve a História. Brasília: UNB, 1982 

Vilar, P. Iniciación al vocabulário del análisis histórico. Barcelona: Editorial Crítica, 1982 

Wehling, A. A Invenção da História. Estudos sobre o Historicismo. Rio de janeiro: Ed. Gama 

Filho/EDUFF, 1994 

 

 

26- Teoria da História II 

UNIDADE CURRICULAR (UC):  Teoria da História II 

Semestre: Segundo 

Professores responsáveis: Fábio Franzini, Janes Jorge e Márcia Barbosa Mansor D´Aléssio 

Carga Horária. 60h 

Carga horária p/prática (em %):  Carga horária p/teoria (em 100%) 60hs 

OBJETIVOS 

Geral 

Dar continuidade às discussões desenvolvidas em Teoria da História I acerca da reflexão 

sobre a produção do conhecimento histórico, apresentando a complexidade do cenário 

historiográfico do século XX e os debates atuais sobre a História por meio da leitura e 

análise de textos de autores de relevância dentro desse contexto. 

Específicos 

Apresentar e discutir as transformações no campo científico na passagem do século XIX 

para o XX, momento de questionamento das certezas positivistas e renovação do 

conhecimento, com ênfase na historiografia. 

Apresentar e discutir a fundamentação teórica subjacente a algumas das principais 

correntes historiográficas do século XX – o marxismo, os Annales e a micro-história –, 

escolhidas tanto em função de sua importância intrínseca quanto de seu impacto e 

influência sobre a historiografia brasileira.  

Apresentar e discutir como, do início do século XX até hoje, o território do historiador vem 

sendo palco de constantes debates, embates, questionamentos e aproximações 

interdisciplinares. 

Analisar criticamente textos, conceitos e outros referenciais com vistas a refletir sobre o 
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fazer do historiador no mundo contemporâneo e sobre os fundamentos epistemológicos da 

História. 

EMENTA 

A História na virada do século XIX para o século XX: da crise das certezas aos esforços de 

renovação. Transformações e inovações no campo historiográfico no século XX: o 

marxismo, os Annales, a micro-história. Os debates e embates interdisciplinares: a História 

frente a Sociologia, a Antropologia, a Literatura, a Linguística. A "pós-modernidade" e a 

"crise" atual da História. O pensamento e os debates teóricos sobre a História hoje e suas 

relações com o ensino da disciplina e a formação docente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Do século XIX ao XX: a crise das certezas e os questionamentos à História 

O materialismo histórico-dialético 

 De Marx e Engels aos marxismos 
 A historiografia marxista britânica 

Os Annales 

 Crítica, crise e renovação: o surgimento dos Annales 
 Os Annales em perspectiva: debates, embates e diálogos 

A microstoria 

 Micro-história e micro-histórias 
 Jogo de escalas ou uma nova perspectiva teórica? 

A “crise” da pós-modernidade e a História hoje 

 Pós-modernidade e História 
Debates e tendências atuais 

METODOLOGIA UTILIZADA 

- Aulas expositivas  
- Atividades individuais e coletivas  
- Oficina de estudo de material didático  
- Seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Biblioteca, Data show, Aparelho DVD/vídeo k-7,  

Televisor, Retro projetos,  

fotocópias, livros, etc. 

AVALIAÇÃO 

Seminário 

- Prova Escrita 

- Trabalhos/Trabalhos Monográficos 

- Resenhas e Fichamentos 

- Debate 
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- Relatórios de discussão em grupo 

BIBLIOGRAFIA 

BAUMER, F. O Pensamento Europeu Moderno. Lisboa: Edições 70, 1990. 2 volumes. 

DOSSE, François. A História em Migalhas: Dos Annales à Nova História. Bauru: Edusc, 2003. 

GINZBURG, Carlo. A Microhistória e Outros Ensaios. Trad. António Narino. Lisboa: Difel, 1989. 

HOBSBAWM, Eric J. Sobre História: Ensaios. Trad. Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1998. 

IGGERS, Georg G. Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the 

Postmodern Challenge. Hanover and London: Wesleyan University Press, 1997. 

KAYE, Harvey J. The British Marxist Historians: An Introductory Analysis. New York: St. Martin’s 

Press, 1995. 

LE GOFF, Jacques (dir.). A História Nova. 2. ed. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 

LIMA, Henrique Espada. A Micro-história Italiana: Escalas, Indícios e Singularidades. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

MUNSLOW, Alun. Desconstruindo a História. Petrópolis: Vozes, 2009. 

REVEL, Jacques. História e Ciências Sociais: os paradigmas dos Annales. In: _______. A 

Invenção da Sociedade. Trad. Vanda Anastácio. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1990. 

 

27. História, Espaço e Patrimônio Edificado 

UNIDADE CURRICULAR: História, Espaço e Patrimônio Edificado 

Professor Responsável: 

Prof. Dr. Fernando Atique 

 E-mail:  

fernando.atique@unifesp.br 

 Semestre: 2º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 

Docentes Participantes: 

Nome Origem 

(Departamento) 

Titulação 

 

Regime de 

Trabalho 

Carga horária 

(na unidade) 

Fernando 

Atique 

Departamento de 

História 

Doutor 40h Dedicação 

Exclusiva 

Dedicação 

Exclusiva 

 

Carga horária total: 60h 
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Carga Horária p/ prática (em %): 20% Carga Horária p/ teoria (em %): 80% 

 

Objetivos 

Apresentar, na perspectiva de interesse do historiador, os conceitos inerentes à produção do 

espaço edificado e de sua preservação. Expor as dinâmicas sociais no espaço edificado e suas 

implicações na gestão, produção e preservação de cidades e ambientes não urbanos. 

Ementa 

Fundamentos do trabalho em órgãos de preservação (pesquisa, relações sociais, inventário do 

patrimônio, processo de tombamento, políticas de conservação e revitalização etc.). Especulação 

imobiliária e tombamento. Direito de propriedade. Privilégio do urbano sem esquecer outros 

espaços com ocupação antrópica. 

________________________________________________________________________ 

Conteúdo programático 

1- BLOCO “MONUMENTALIZAÇÃO” 

- Edifícios e Cidades: o que e por que preservar?; 

– Monumentos: Intencionais e Históricos, Artísticos e Arquitetônicos; 

2 - BLOCO “RESTAURAÇÃO” 

- A Teorização da Restauração I: Viollet-le-Duc, Ruskin, Morris; 

- A Teorização da Restauração II: Boito, Giovanonni e Brandi; 

- Os Restauros do IPHAN, em São Paulo; 

3 -  BLOCO “PRESERVAÇÃO” 

 – Identificação, Preservação e Gestão do Patrimônio: a importância dos inventários; 

- Tombamento, Direito de Propriedade e Espaços Públicos; 

- “Gentrification”, “Revitalização” e “Disneyficação”: palavras-problema na preservação; 

- A Crise da “Tecnocracia” e Emergência de Manifestações Sociais Preservacionistas; 

Metodologia de ensino 

Aulas expositivas com uso de lousa e recursos multimídia (datashow, vídeos, som). Leitura e 

discussão de textos básicos para a disciplina. Visitas de campo para reconhecimento do 

patrimônio edificado. Debates e leituras dirigidas. 

Recursos instrucionais 
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- Biblioteca; 

- Data-show; 

- Aparelho de DVD / Vídeo; 

- Fotocópias; 

- Retroprojetor; 

 - Internet. 

Avaliação 

A U.C. prevê a realização de três avaliações, a saber: ► Exercício 1 (em grupo): Seminário de 

Pesquisa e Relatório de Identificação de Monumento Urbano Paulistano (VALOR= 3,0). Todos os 

alunos da U.C., em grupo de 3 a 4 pessoas, realizarão atividade de pesquisa, interpretação e 

relato acerca de conjuntos monumentais, pré-selecionados e indicados abaixo, na Cidade de São 

Paulo. ► Exercício 2 (individual): Inventário de identificação de Edificações Espaços Públicos 

ainda nãotombados (VALOR= 5,0). Todos os alunos da U.C., individualmente, deverão realizar a 

confecção de inventário de identificação sobre um espaço (edificação ou lugar) ainda não 

tombado em qualquer escala de poder, seguindo os procedimentos discutidos na disciplina. ► 

Prova Escrita (individual): (VALOR= 2,0). 

Critérios de Aprovação: O estudante que alcançar média final 6,0 (seis) e 75% de frequência 

será aprovado. O estudante que alcançar média final entre 3,0 e 5,9 e 75% de frequência será 

aprovado. O estudante que alcançar média final menor que 3,0, independente de frequência 

maior que 75% será automaticamente reprovado, sem direito a exame. 

Bibliografia 

Básica 

BOITO, Camilo. Os restauradores: conferencia feita na exposição de Turin em 7 de junho de 

1884. Cotia: Ateliê, 2002.  

BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia: Ateliê, 2004.  

BRASIL. Decreto-Lei n. 25 de 30/11/1927. In: IPHAN. Coletânea de leis sobre preservação do 

patrimônio. Rio de Janeiro, IPHAN, 2006, p.99-107. 

CHOAY, Francoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora da UNESP / Estação Liberdade, 

2001. 

CHUVA, Márcia. A História como Instrumento na Identificação dos Bens Culturais. In: MOTTA, 

Lia; SILVA, Maria Beatriz Resende (orgs.). Inventários de Identificação: um panorama da 

experiência brasileira. Rio de Janeiro, IPHAN, 1998, p.41-50. 

JOKILEHTO, Jukka Ilmari. A history of architectural conservation: a contribution of English, 

French, German and Italian thoughts towards an international approach of cultural property. (PhD 

Thesis). York: University of York, 1986. Versão on line disponível em: 

www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml.  

KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões 

sobre a sua preservação. Cotia: Ateliê, 1998. 

http://www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml
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VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restauração. Cotia: Ateliê, 2000. 

Complementar 

ALIATA, Fernando; BALLENT, Anahi; GORELIK, Adrian; LIERNUR, Francisco; SILVESTRI, 

Graciela. La Lengua de las Cosas: cultura material e historia. In: Área: revista de investigación y 

pósgrado da FADU-UBA. Buenos Aires, n.1, Deciembre de 1992, p.59-65.  

ANDRADE, Antonio Luiz Dias de. Um estado completo que pode jamais ter existido. (Tese de 

doutorado). São Paulo:, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

1993.  

ATIQUE, Fernando. Memória moderna: a trajetória do Edifício Esther. São Carlos: RiMa / 

FAPESP, 2004.  

CAMPAGNOL, Gabriela. Usinas de Açúcar: formação e transformação de seu espaço. Separata 

de Arqueologia Industrial. Série IV, v.IV, n.1-2, 2008.  

CAVALCANTI, Lauro (org). Modernistas na repartição. Rio de Janeiro: UFRJ / IPHAN, 1993. 

CHUECA GOITIA, Fernando. A Cidade, Arquivo da História. In: Breve História do Urbanismo. 7ª 

edição. Lisboa: Editorial Presença, 2008, p.23-39.  

DEPARTMENT of the Interior. The Preservation of historic architecture: the U.S. Government’s 

official guidelines for preserving historic homes. Guilford: The Lyon Press, 2004.  

FÉRES, Luciana Rocha. A evolução da legislação brasileira referente à proteção do patrimônio 

cultural. In: FERNANDES, Edésio; RUGANI, Jurema M. Cidade, memória e legislação: a 

preservação do patrimônio na perspectiva do direito urbanístico. Belo Horizonte: Instituto de 

Arquitetos do Brasil, Departamento de Minhas Gerais, 2002, p.15-27.  

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 

preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ / IPHAN, 1997.  

GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São 

Paulo, 1937- 1975. São Paulo: Annablume / FAPESP, 2007.  

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. La clonación arquitectónica. Madrid: Siruela, 2007. 

 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: editora WMF Martins Fontes, 2009.  

KÜHL, Beatriz Mugayar. Algumas questões relativas ao patrimônio industrial e à sua 

preservação. Patrimônio: revista eletrônica do IPHAN. Disponível on line em: 

www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=165.  

_____. Conservação de Áreas Naturais e sua relação com a Preservação de Bens Culturais. In: 

Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de restauro. 

Cotia: Ateliê / FAPESP, 2009, p.126-134.  

_____. História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos. São Paulo: 

Revista CPC, 2005, v. 1., n. 1. Disponível em: www.usp/cpc/v1.  

_____. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de 

restauro. Cotia: Ateliê / FAPESP, 2008.  

MACEDO, Mirela Arcângelo da Motta. Projeto Corredor Cultural: um projeto de preservação para 

http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=165
http://www.usp/cpc/v1
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a área central do Rio de Janeiro (1979-1993). (Dissertação de mestrado). São Carlos: 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, 2004.  

MARIANO, Cássia. Paisagismo em São Paulo: precursores e referências. In: Paisagismo e 

Preservação em São Paulo: Otávio Augusto Teixeira Mendes. São Paulo: Annablume / FAPESP / 

Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, 2005, p. 17-46.  

MARTINS, Ana Luiza. Fontes para o Patrimônio Cultural: uma construção permanente. In: 

PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tânia Regina de (orgs.). O Historiador e suas Fontes. São 

Paulo: Editora Contexto, 2009, p.281-308.  

MATEUS, Eliane Elias. A proteção do patrimônio cultural e o tombamento. In: Leopoldianum: 

revista de estudos e comunicações da Universidade Católica de Santos. Santos, n.93-93, jan-ago 

2008, p.117-134.  

MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto: estudo sobre o restauro de casas bandeiristas. São 

Paulo: Romano Guerra Editora, 2008.  

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra. A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros 

dilemas, equívocos e alcance na preservação do patrimônio ambiental urbano. In: IPHAN. 

Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: 9ª S.R.; DERSA, 2006, p.34-76.  

MILET, Vera. A teimosia das Pedras: um estudo sobre a preservação do patrimônio ambiental do 

Brasil. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988.  

MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. In: Revista do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. n.22, 1987, p.108-122. Disponível on line em: 

www.iphan.gov.br.  

PESSÔA, José; PICCINATO, Giorgio (orgs.). Atlas de centros históricos do Brasil. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2007.  

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. William Morris e a SPAB. Campinas: Rotunda, 2004, n. 3, pp. 

22-35. Disponível em: www.iar.unicamp.br/rotunda/rotunda03.pdf. 

POULOT, Dominique. Uma História do Patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento 

aos valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.  

RODRIGUES, Marly. Imagens do passado: a instituição do patrimônio em São Paulo: 1969-1987. 

São Paulo: Editora da UNESP, 2000.  

RUSKIN, John. A lâmpada da memória. Cotia: Ateliê, 2008.  

SAMPAIO, Suzanna. Usos legais do patrimônio: as cartas internacionais e as legislações 

nacionais. In: FUNARI, Pedro Paulo A.; PELEGRINI, Sandra C.A.; RAMBELLI, Gilson (orgs.). 

Patrimônio Cultural e Ambiental: questões legais e conceituais. São Paulo / Campinas: 

Annablume / FAPESP / NEPAM, 2009, p.119-129.  

SILVA, Fernando Fernandes da. As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da humanidade. 

São Paulo: Editora Peirópolis / EDUSP, 2003. 219p.  

SOTRATTI, Marcelo Antônio. A requalificação urbana e a mercantilização do patrimônio: o caso 

http://www.iar.unicamp.br/rotunda/rotunda03.pdf
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do centro histórico de Salvador – Pelourinho. In: PAES, Maria Tereza Duarte; OLIVEIRA, Melissa 

Ramos da Silva (orgs). Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Annablume / 

FAPESP, 2009, p.139-154.  

VARINE, Hugues de. As Raízes do Futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local. 

Porto Alegre: Medianiz, 2012.  

 

28. História e Patrimônio Imaterial 

UNIDADE CURRICULAR: HISTORIA E PATRIMÔNIO IMATERIAL 

Professor Responsável: 

Prof. Dr. Julio Moracen Naranjo 

 E-mail:  

E-mail: juliomoracen@ yahoo.com 

 Semestre: 2º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 

Docentes Participantes: 

Nome Origem 

(Departamento) 

Titulação 

 

Regime de 

Trabalho 

Carga horária 

(na unidade) 

Julio Moracen Departamento de 

História 

Doutor 40h Dedicação 

Exclusiva 

Dedicação 

Exclusiva 

 

Carga horária total: 60h 

Carga Horária p/ prática (em %): 30% Carga Horária p/ teoria (em %): 70% 

 

Objetivos 

Geral: 

Identificar o Estudo da Cultura Imaterial como resultado de relações e interpretações da Historia, 

as Ciências Sociais e do Patrimônio Cultural Material, Imaterial e Natural; sobretudo no que 

concerne à produção de memórias e oralidade dentro de diversidades intangíveis na dinâmica 

global-local das sociedades humanas. 

Específicos: 

- Capacitação dos alunos em práticas e saberes críticos acerca do estudo, participação e reflexão 

e revisão dos discursos antigos e atuais ao redor do costume, memória, oralidade, folclore e as 

culturas populares. 

a) Atualização de conteúdos centrais, noção de cultura nas ciências sociais, cultura material e 
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imaterial. 

b) Conceitos e analise de Patrimônio, patrimônio natural e cultural (material e imaterial), relações 

indissolúveis. 

c) Patrimônio Imaterial e intangível, história, tradição, mutação e continuidade: proposta a partir 

do olhar do historiador, outros olhares. 

d) Metodologias de pesquisa sobre a tradição oral, história oral e a construção da memória 

imaterial 

e) Diálogo e discussão entre o folclore e as culturas populares e suas diferentes interpretações 

na história e as ciências sociais. 

f) Perspectivas historiográficas e transdisciplinares para uma história dos costumes. 

g) As culturas como emblemas políticos, imaginários, simbólicos, formas estéticas, identidades 

locais, regionais, nacionais, transnacionais e espaços de memórias. 

h) Patrimônio imaterial e turismo: a inserção do historiador. 

i) As políticas culturais e sua relação com a preservação, renovação e resgate das culturas 

imateriais: Importância da pesquisa e da elaboração de projetos socioculturais como apoio a 

cultura imaterial.  

 

- Capacitação dos alunos em práticas e saberes críticos acerca do estudo, participação e reflexão 

e revisão dos discursos antigos e atuais ao redor do costume, memória, oralidade, folclore e as 

culturas populares. 

- Metodologia de trabalho em sala de aula de formação do historiador e o cientista social no 

conhecimento que permita ter instrumentos para ensinar e investigar o patrimônio cultural 

imaterial (inventario dossiê, registro e salvaguarda). 

Ementa 

 

A memória, o folclore, as culturas populares e no sentido geral as culturas imateriais, são fonte 

nutrientes das culturas imanentes do mundo. Elas são reservatório e fonte de saberes, costumes, 

formas de criar fazer e viver, ancoradas nas tradições tais como: artes cênicas (artes do 

espetáculo), artes plásticas (artesanato), brincadeiras, culinárias, danças, festas, lendas, 

músicas, procissões, ritos, romarias, entre outras, sonhos de um passado histórico e realidades 

de um presente no que todos somos protagonistas e receptores nas redes de memória e relações 

interculturais. 

Na atualidade o debate do patrimônio cultural como um bem próprio, abre novas possibilidades 

em termos globais e locais. 

O debate alcança sua importância nas novas perspectivas para uma abertura das ciências 

sociais. Daí a importância de experiências educacionais e acadêmicas que permitam a formação 

de novos cientistas sociais como de respeito às diversas culturas e suas praticas e expressões 
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imateriais. 

________________________________________________________________________ 

 

Conteúdo Programático 

 

A cultura imaterial como um bem patrimonial na sociedade contemporânea. O conceito 

patrimônio imaterial e intangível, terminologias e conceitos de fronteiras e os limites de sua 

análise nas ciências sociais. Debates internacionais, históricos que deram lugar à valorização do 

patrimônio imaterial e intangível a traves da convenção Internacional da UNESCO sobre 

Patrimônio Imaterial. A história como ciência social e seu papel e sua contribuição para o estudo 

do Patrimônio Cultural Imaterial e intangível. Os estudos culturais e sua contribuição no estudo da 

memória, o folclore (?) e as culturas populares. A modernidade e o resgate dos bens imateriais 

como maneira de conservação da memória histórica e cultural dos povos. Presença da cultura 

imaterial para os povos velhos e novos, vigência e possibilidades de conservação, resgate e 

preservação. 

Patrimônio Imaterial e políticas públicas: Políticas de conservação e experiência de preservação 

do Patrimônio Imaterial, o caso de Brasil, Cuba, países anglo-saxões e antigos países socialistas. 

Patrimônio imaterial e turismo: Heritage interpretación, Museus e PI, Ecomuseus. Novos 

conceitos: tradições e expressões orais, música popular, artes cênicas, artesanato entre outras. 

Técnicas de pesquisa sobre o patrimônio imaterial na convergência arte e ciências sociais. 

Metodologias para o inventario, dossiê, registro e salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 

Metodologia 

Aulas expositivas. 

Seminários. 

Pesquisa e atuação no campo com orientação. 

Exposição e debate, em sala de aula, a partir da pesquisa e bibliografia aconselhada.  

Análise, em sala de aula, de fontes documentais. 

Análise, em sala de aula de vídeos e materiais audiovisuais. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Datashow  

Videocassete 

Equipe de áudio 

Livros 

Avaliação 

Prova Escrita (em sala de aula e sem consulta) 

Seminários expositivos e comentados 

Participação nas atividades da disciplina 
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Partindo da pesquisa de campo, elaboração de projetos acerca do resgate de uma tradição 
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Nº 2, 2007. 

 

29. História, Cultura Material e Museus 

UNIDADE CURRICULAR: História, Cultura Material e Museus 

Professor Responsável: ODAIR DA CRUZ 

PAIVA 

 E-mail: paivaoc@hotmail.com; 

ocpaiva@unifesp.br  

 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: 

Docentes Participantes: 

Nome Origem 

(Departamento) 

Titulação 

 

Regime de 

Trabalho 

Carga horária (na 

unidade) 

Odair da Cruz 

Paiva 

História Doutor Dedicação 

Exclusiva  

 

     

     

     
 

Carga horária total: 60H. 

Carga Horária p/ prática (em %): 10H Carga Horária p/ teoria (em %): 50H 

 

Objetivos 

Geral: 

a) Compreender a relação entre história, cultura material e museus em duas dimensões 

principais: a.1.) historicidade, concepções e transformações das noções de museus e 

de cultura material; a.2.) analisar as transformações endógenas das instituições 

museológicas (acervos,discursos expositivos e categorias de museus). 

b)  Capacitar os alunos – tanto do ponto de vista teórico quanto prático – no 

desenvolvimento de atividades e projetos e ações variadas junto a instituições 

museológicas. 

 

Específicos: 

a) Refletir acerca das relações, aproximações e distanciamentos entre memória, história 

e cultura material; 

b) Analisar as transformações históricas da noção de colecionismo e sua relação com a 

criação dos museus no século XIX; 

c) Compreender as conexões entre os museus de história a cultura material e formas de 

museologia e museografia com as transformações sociais e políticas no ocidente a 

partir do século XIX; 

mailto:paivaoc@hotmail.com
mailto:ocpaiva@unifesp.br
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d) Analisar singularidades, complementaridades e relações entre os museus de história, 

artes e ciências bem como compreender os desafios e possibilidades para o 

historiador nessas instituições; 

e) Discutir e analisar elementos que informam as práticas de museologia e museografia, 

sua evolução e debates no tempo presente; 

f) Propiciar ao aluno - por meio de pesquisas e visitas a museus e congêneres – 

elementos acerca das possibilidades de inserção profissional do historiador em 

museus, bem como um contato direto com estes espaços tendo em vista as conexões 

entre os conhecimentos apreendidos no espaço da sala de aula e na Universidade. 

g) Relacionar os conteúdos trabalhados junto à disciplina de História no ensino 

fundamental e médio com a escrita da história presente nos Museus. 

Ementa 

Relações entre história, memória e cultura material. Museus de história, ciência, arte e 

ecomuseus: historicidade, e transformações em seus fundamentos. Discursos expositivos, 

museologia e museografia. Aquisição de acervos, tombamento, curadoria e conservação. 

Museus, novas tecnologias, extensão educativa e relações com a comunidade 

________________________________________________________________________ 

Conteúdo programático 

 Unidade I – História e Memória e Cultura Material; 

 Unidade II – Do colecionismo aos museus;  

 Unidade III -  Memória, identidade coletiva, acervos museológicos e discursos expositivos;  

 Unidade IV – O historiador e os museus: inserção e desafios;  

 Unidade V – O saber escolar e as práticas educativas nos Museus 

 

Metodologia de ensino 

 Aulas expositivas e dialogadas a partir da discussão de autores e textos; 

 Análise, em sala de aula de vídeos e materiais audiovisuais 

 Visitas a museus de história, ciências e arte informadas a partir de roteiro de observação 

 

Recursos instrucionais 

 Exposição, leitura e interpretação de imagens em Power Point 

 Análise de pranchas com estudos de casos de processos de musealização. 

 

Avaliação 

Uma avaliação escrita (uma individual), em sala de aula, com objetivo de identificar o nível de 

compreensão das leituras e discussões em sala de aula e a capacidade de elaboração, redação 

e articulação de conceitos e informações. 
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Um relatório individual a partir da análise e escolha de uma instituição museológica. 

A nota de cada avaliação acima valerá de 0 (zero) a 10 (dez), e a nota final será a média obtida 

entre elas. Para fins de aprovação, o aluno deverá obter uma nota final igual ou superior a 5,0 

(cinco), além de ter no mínimo 75% de frequência às aulas. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Adriana Mortara. O Contexto do Visitante na Experiência Museal: semelhanças e 

diferenças entre museu de ciência e museu de arte.  In: História, Ciências e Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro. V. 12 (suplemento), p. 31-53, 2005. 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

BITTENCOURT, José. Cada Coisa em Seu Lugar. Ensaio de Interpretação do discurso de um 

museu de história. In Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér, v. 8/9, p. 151-174 (2000-2001) 

BREFE, Ana Cláudia Fonseca. Museus Históricos na França: entre a reflexão histórica e a 

identidade nacional. In: Anais do Museu Paulista. São Paulo. N.Sér. V. 5, p.p.175-203 – jan-dez, 

1997 

CARRETERO, Mario; ROSA, Alberto; GOZÁLES, María Fernanda. (Org.). Ensino da história e 

memória coletiva. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007 

CHOAY, Françoise. A Época dos Antiquários – Monumentos Reais e Monumentos Figurados e  A 

Revolução Francesa. In: A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Editora da 

Unesp. 

GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um Paradigma Indiciário. In: Mitos, Emblemas e Sinais. São 

Paulo: Cia das Letras, 1989 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva e o Espaço. In: A Memória Coletiva. São Paulo:  

Centauro, 2006 

MARANDINO, M. A Pesquisa Educacional e a Produção de Saberes nos Museus de Ciência. In: 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12 (suplemento), p. 161-81, 2005. 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de . A problemática da Identidade Cultural nos Museus: de 

objetivo (de ação) a objeto (de conhecimento). In: Anais do Museu Paulista Nova Série n. 1, 1993 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A Exposição Museológica e o Conhecimento Histórico.  In: 

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves e VIDAL, Diana Gonçalves (Orgs.) Museus. Dos Gabinetes de 

Curiosidades à Museologia Moderna. Belo Horizonte: Argvmetvm: Brasília Cnpq, 2005, p.p. 15-

84. 

MONTEIRO, Ana Maria. Professores de História: entre saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad 

X, 2007. 

MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette M.; MAGALHÃES, Marcelo de S. (orgs.). Ensino 

de História: Sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Maud X/FAPERJ, 2004 

PESEZ, Jean-Marie. História da Cultura Material. In: LE GOFF, Jacques. A História Nova. São 
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Paulo: Martins Fontes, 1993 

SANTOS, M.S. dos Os Conflitos entre natureza e Cultura na Implementação do Ecomuseu da 

Ilha Grande. In: História, Ciências e Saúde – Manguinhos, v. 12 (suplemento), p. 381-400, 2005. 

 

Complementar 

 

ANICO, Marta. A Pós-Modernização da Cultura: Patrimônio e Museus na Contemporaneidade. In: 

Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n. 23, p. 71-86, jan-jun, 2005. 

BITTENCOURT, Circe M. F. (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2006 

COSTA, Carina Martins. A Escrita de Clio nos Temp(l)os da Mnemósime: Olhares sobre materiais 

pedagógicos produzidos pelos museus. In: Educação em Revista | Belo Horizonte | n. 47 | p. 217-

240 | jun. 2008. 

JOHANES, Fabian. Colecionando Pensamentos: sobre os atos de colecionar. In:  MANA 16(1): 

59-73, 2010 

LIMA, Solange Ferraz de  e CARVALHO, Vania Carneiro. Cultura Material e Coleção em um 

Museu de História: as formas espontâneas de transcendência do privado. In: FIGUEIREDO, 

Betânia Gonçalves e  

MARSHALL, Francisco. Epistemologias Históricas do Colecionismo. In: Episteme, Porto Alegre, 

n.20, p. 13-23, jan-jun. 2005. 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no Espaço 

Público. In: Estudos históricos, 1998 – 21. 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra. A História Cativa da Memória? Para um mapeamento da 

memória no campo das ciências sociais. In: Ver. Inst. Est. Bras., SP, 34:9-24, 1992. 

PINSKY, Carla Bassanezi. (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Novos temas nas aulas de história. São Paulo: Contexto, 2009 

VIDAL, Diana Gonçalves (Orgs.) Museus. Dos Gabinetes de Curiosidades à Museologia 

Moderna. Belo Horizonte: Argvmetvm: Brasília Cnpq, 2005, p.p. 85-112. 

 

30. Arqueologia Histórica 

UNIDADE CURRICULAR: ARQUEOLOGIA HISTÓRICA 

Professor Responsável: 

Profa. Dra. Cláudia Regina Plens 

 E-mail:  

clauplens@gmail.com 

 Semestre: 1º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 
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Docentes Participantes: 

Nome Origem 

(Departamento) 

Titulação 

 

Regime de 

Trabalho 

Carga horária 

(na unidade) 

Cláudia Plens Departamento de 

História 

Doutor 40h Dedicação 

Exclusiva 

Dedicação 

Exclusiva 
 

Carga horária total: 60h 

Carga Horária p/ prática (em %): 20% Carga Horária p/ teoria (em %): 80% 

 

Objetivos  

Este curso visa introduzir ao estudante conceitos, dados e descobertas arqueológicas a respeito 

da Pré-história geral e do Brasil através de uma abordagem cronológica. 

 

Geral 

O curso terá início com uma breve introdução de questões geológicas e climáticas mundiais que 

influenciaram o início da vida e, por conseguinte, da cultura. Será discutido o panorama geral da 

pré-história no Velho Mundo de modo a introduzir o contexto e situação americana até que se 

possa discutir de modo mais intenso os cenários da pré-história brasileira. O conhecimento da 

pré-história do Brasil é importante para a formação de futuros pesquisadores e de docentes.  

 

Específicos 

O objetivo do curso é iniciar a capacitação do aluno no conhecimento do estudo da Pré-história 

através de aulas teóricas de cunho primeiramente geral, de todo o globo até a entrada do Homem 

na América e posteriormente com enfoque na pré-história brasileira. 

Especificamente se pretende: 

- Instrumentalizar o aluno para o conhecimento do passado humano com grande profusão 

temporal a partir da cultura material; 

- Instrumentalizar o aluno para críticas e discussões acerca do vestígio material. 

 

Ementa 

A Arqueologia Histórica se desenvolveu de modos distintos em diferentes partes do mundo 

levada pela proposição diferentes conceitos e abordagens teórico-metodológicas.  No Brasil, a 

Arqueologia Histórica vem explorando novas abordagens como a arqueologia histórica submersa, 

industrial, urbana, etnicidade, consumo, conflitos étnicos, ditadura militar, entre outros; o objetivo 

do presente curso é apresentar a abrangência e limites das pesquisas arqueológicas de modo a 

fazer com que o aluno reflita sobre o conteúdo apresentado em aula e pensar em novas 

proposições 

________________________________________________________________________ 

Conteúdo Programático 
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Aula 1 - Evolução Humana, Pré-história do Velho Mundo (parte I); 

Aula 2 - Pré-história do velho mundo (parte II) e Grandes Migrações;  

Aula 3 - Período paleoíndio na América; 

Aula 4 - Origem da agricultura e domesticação dos animais; 

Aula 5 - Período Arcaico na América e no interior do Brasil; 

Aula 6 - Período Arcaico do litoral brasileiro (parte I); 

Aula 7 - Período Arcaico do litoral brasileiro (parte II); 

Aula 8 - Período Formativo interior na América e no Brasil; 

Aula 9 - Período Formativo litoral brasileiro; 

Aula 10 - Arte na Pré-história brasileira (parte I); 

Aula 11 - Arte na Pré-história brasileira (parte II); 

Aula 12 -Apresentação de Trabalhos e conclusão do curso. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Aulas expositivas. 

Debate, em sala de aula, a partir da bibliografia aconselhada e considerando a prática de ensino. 

Avaliação 

Prova Escrita individual em sala de aula I (4,0)  

Prova Escrita individual em sala de aula II (4,0)  

Participação no debate em sala de aula (2,0) 

 

Bibliografia Básica 

ARNOLD, J.E.   1996.  The archaeology of complex hunter-gatherers.  Journal of Archaeological 

Method and Theory. v.3, n° 2, p.77-126. 

COHEN, M.N.  1977  The food crisis in prehistory, New Haven, Yale  University Press. 

CRABTREE, P.J.  1993   Early animal domestication in the Middle East and Europe. 

Archaeological Method and Theory, v.5: 201-246. 

DALY, P.  1969.   Approaches to faunal analysis in archaeology. American Antiquity, 34 (2): 146-

153. 

DAVIS, S.J.M.   1987  The archaeology of animals.  B.T. Batsford, London.  

FAUSTO, C. (2000). Os índios antes do Brasil. JORGE ZAHAR.  

FORTEY, R. (2000).Vida, uma biografia não autorizada. Editora Record. 

FUNARI, P.P.A.  1988.  Arqueologia. São Paulo, Ática. 

GASPAR, M. 2000. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  

HECKENBERGER, M. J. ; NEVES, E. G. ; PETERSEN, James B . 1998. De onde surgem os 

modelos? As origens e expansões Tupi na Amazônia Central. Revista de Antropologia (USP), 

Brasil, v. 41, n. 1, p. 69-96. 

KLEIN, R.G.  1987.  Stone age exploitation of animals in southern Africa. American Scientist, 67: 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=editora&pagina=1&precomax=0&par=114311&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=0&neditora=3&n1=27&n2=1&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=2&sid=11319624610422456062832281&k5=12EF2FC1&uid=
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161-160. 

LEWIN, R. (1999). Evolução Humana. Editora Atheneu São Paulo.  
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Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 

Docentes Participantes: 

Nome Origem 

(Departamento) 

Titulação 

 

Regime de 

Trabalho 

Carga horária 

(na unidade) 

Márcia Eckert 

Miranda 

Departamento de 

História 

Doutor 40h Dedicação 

Exclusiva 

Dedicação 

Exclusiva 
 

Carga horária total: 60h 

Carga Horária p/ prática (em %): 20% Carga Horária p/ teoria (em %): 80% 

 

Objetivos 

Gerais: 

Estudo da relação entre os métodos e abordagens da História, os princípios da Arquivologia e 

seu papel na construção da memória coletiva a partir da reflexão sobre as especificidades dos 

documentos de arquivo, a origem dos acervos documentais, as diferentes instituições de custódia 

documental, as atividades de avaliação, descarte, recolhimento, arranjo e descrição, a política de 

acesso e o direito à memória, difusão e a ação educativa em arquivos permanentes. 

 

Específicos: 

- Capacitar os alunos para práticas e saberes que considerem:  

a compreensão da origem dos acervos, da Arquivologia e dos diferentes tipos de instituições de 

custódia documental, 

a compreensão dos princípios da Arquivologia e suas implicações na composição e arranjo dos 

acervos permanentes, 

a reflexão sobre as transformações da História e a sua relação com a constituição de acervos, 

a reflexão sobre as implicações das novas tecnologias sobre a Arquivística e a pesquisa histórica, 

a reflexão sobre a relação entre a legislação de acesso e o direito à memória, 

a reflexão sobre o papel do historiador em instituições de custódia. 

- Capacitar os alunos para desenvolver atividades de avaliação, arranjo e elaboração de 

instrumentos de pesquisa. 

- Capacitar os alunos para o desenvolvimento de projetos de educação patrimonial em 

instituições de custódia e de atividades curriculares que envolvam acervos documentais 

Ementa 

Documentos e documentos arquivísticos. Arquivo, centro de memória e centro de documentação: 

origens, tipos de acervos, suportes, tratamento. Fundamentos de Arquivística: teoria das três 

idades, arquivos permanentes e as atividades de arranjo, descrição, conservação e acesso. 

Arquivos institucionais, arquivos pessoais e arquivos especiais. Novas tecnologias, novos 

documentos, a Ciência da Informação e a Arquivística Contemporânea. Políticas/legislação de 
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acesso e direito à memória. A difusão e a ação educativa em arquivos 

Conteúdo Programático 

História, Documentos e Documentos Arquivísticos 

Acervos documentais: a origem dos arquivos, da Arquivologia e o surgimento dos centros de 

memória e centros de documentação.  

Teoria das Três Idades e sua afinidade com os métodos da História.  

Políticas e estratégias de guarda e descarte de documentos em instituições públicas e privadas: o 

papel do historiador.   

Arranjo, descrição, conservação e divulgação: o acervo documental e o trabalho do historiador.  

Arquivos e direito à memória: os “arquivos sensíveis”, a política e a legislação de acesso.  

A Arquivologia, novas tecnologias a e Ciência da Informação: novas perspectivas e questões.  

Arquivos pessoais: especificidades, formas de tratamento e usos possíveis pelo historiador.  

Arquivos especiais: organização e possibilidades para o trabalho do historiador. 

Arquivos, centros de documentação e centros de memória como espaços educacionais: 

educação patrimonial e ensino de história. 

__________________________________________________________________ 

Metodologia 

Aulas expositivas 

Seminários temáticos 

Visitas técnicas 

Recursos Instrucionais Necessários 

Biblioteca; Computador; Datashow; Amplificador de som e Acesso à internet 

Avaliação 

Duas provas escritas, em sala de aula, sem consulta. 

Participação em um seminário, envolvendo pesquisa e análise sobre um tema específico.  

Um relatório escrito e apresentado em sala de aula de acompanhamento técnico de uma 

instituição de custódia documental.  

A nota final será o resultado da soma das notas das avaliações parciais, as quais serão aferidas 

da seguinte forma: a média simples das provas escritas, entre 0 (zero) e 5 (cinco); o seminário 

entre 0 (zero) e 3 (três) e o relatório, de 0 (zero) a 2 (dois). 

Para aprovação na UC, o aluno deverá obter uma nota final igual ou superior a 6,0 (seis), além de 

ter no mínimo 75% de frequência às aulas. 

Bibliografia básica 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2005. Disponível em: 

<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf.> 

 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. São Paulo: 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf
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Queiroz, 1991. 
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JARDIM, José Maria. A Invenção da memória nos arquivos públicos. Ciência da Informação. v. 

25, n. 2, 1995. Disponível em: <http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/439>. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 4ª ed. Campinas: Unicamp, 1996. 

LOPEZ, André Porto Ancona. Documento e História. In: MALERBA, Jurandir (org.). A velha 

história: teoria, método e historiografia. Campinas: Papirus, 1996. p. 15-36. 
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Diplomática Arquivística e Arquivística Integrada: novas abordagens de organização para a 

construção de uma disciplina contemporânea. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação. Rio de Janeiro, 25 a 28 de outubro de 2010. 

http://www.cpdoc.fgv.com/revist/arqu/241.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/4979/10325906731LOS_ARCHIVOS_DE_LA_SEGURIDAD_DEL_ESTADO_DE_LOS_DESAPARECIDOS_REG%CDMENES_REPRESIVOS.doc/LOS%2BARCHIVOS%2BDE%2BLA%2BSEGURIDAD%2BDEL%2BESTADO%2BDE%2BLOS%2BDESAPARECIDOS%2BREG%CDMENES%2BREPRESIVOS.doc
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6. CORPO SOCIAL 
 

6.1. CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

O corpo docente de História é composto, atualmente, de 35 professores doutores e 03 

professores livre-docentes, sendo apresentados a seguir por meio de seus respectivos 

envolvimentos com o curso desde a sua contratação. Todos são contratados pelo Regime de 

Dedicação Exclusiva.  

 

Alexandre Pianelli Godoy 

Possui Bacharelado (1998), Licenciatura plena (2001), Mestrado (2000) e Doutorado (2005) 

em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi docente da 

Universidade Camilo Castelo Branco (2006-2009), docente colaborador do Programa de 

Pós-graduação lato-sensu "História, Sociedade e Cultura" (2006-2009) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e no curso de História (2008) na mesma instituição. 

Tem experiência na área de ensino de História, formação de professores de História, 

História, ficção e leitura, teatro e História, modernidade e História. É pesquisador do projeto 

Políticas de configuração da escola de 1o Grau no regime militar: prescrições e práticas de 

apropriação. Foi Vice-coordenador do curso de graduação em História da Unifesp entre 2013 

e 2015. 

 

Ana Lúcia Lana Nemi 

Possui Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo (1994), Doutorado em 

Ciências Sociais pela Universidade de Campinas (2003) e pós-Doutorado em História pela 

Universidade de São Paulo e pela Universidade de Lisboa (2006). Tem experiência na área 

de História, com ênfase em Historiografia Ibérica e História Ibérica Contemporânea, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Historiografia, modernização, intelectuais, 

ocidentalização, arcaísmo e decadência. Pesquisadora da Cátedra Jaime Cortesão da 

Universidade de São Paulo. Estuda, ainda, História e historiografia da saúde pública no 

mundo contemporâneo. Orienta em nível de graduação e pós-graduação e é membro da 

Comissão da Verdade da Unifesp. Atualmente, faz parte da CPPD (Comissão Permanente 

de Pessoal Docente) desta mesma instituição. É coordenadora do projeto de pesquisa 

(Fapesp) “Narrativas sobre Portugal na África: o tempo vivido e a escrita da história”. 

 

André Roberto de Arruda Machado 

Realizou seu pós-Doutorado na Área de Pesquisa em História do Centro Brasileiro de 

Análise e Planejamento (CEBRAP), entre 2007 e 2009. É doutor em História Social pela 
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Universidade de São Paulo (2006), mesma universidade em que se graduou em História 

(2001). Coeditor da revista Almanack (www.almanack.unifesp.br). Ao longo dos anos vem 

desenvolvendo pesquisas sobre a formação do Estado e da Nação no Brasil, estudando o 

processo de independência na província do Grão-Pará, assim como o desenvolvimento do 

sistema representativo no Império. Atualmente, pesquisa as formas de trabalho compulsório 

dos indígenas empregados no Pará entre 1821 e 1840. Foi Vice-chefe do Departamento de 

História da Unifesp entre 2011 e 2014. Possui orientações de Monografia (01 concluído e 04 

em andamento); orientações de Monitoria (02 incluindo um PAD); orientações de Mestrado 

(02); programas Institucionais (03 bolsas PIBIC) e Projetos de pesquisa: 02. Desenvolve os 

Projetos “Bancos de dados históricos” e “Vassalos ou cidadãos, obrigados ao trabalho. A 

persistência dos mecanismos e leis coloniais para a justificativa do trabalho compulsório dos 

tapuios no Grão-Pará (1821-1840)”. Realizou 11 atividades de extensão e participou de 06 

Comissões e/ou Conselhos. 

 

Andréa Slemian 

Mestre (2000) e Doutora (2006) em História pela Universidade de São Paulo. Professora 

visitante da Universitat Jaume I, Espanha (2010) e no Instituto Tecnologico Autonomo do 

Mexico (ITAM). É especialista em História do Brasil, com ênfase em História Política e do 

Direito, justiça e relações mercantis (séculos XVIII e XIX), Independência e formação do 

Estado nacional. É coeditora da revista Almanack (www.almanack.unifesp.br). Desenvolve 

os projetos de pesquisa: “Tradición y Constitución: Problemas Constituyentes de la España 

Contemporánea (HICOES VI)”, que tem como pesquisador responsável Jesus Vallejo (US-

Espanha), e a equipe prevê pesquisadores de várias Universidades estrangeiras; 

“Imaginarios de Estado: modelos, utopias y distopias en la construccion del Estado nacional”, 

coordenado por Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid) e congrega 

pesquisadores de várias instituições e países;  “Política e sociedade nas Américas ibéricas: 

independência, formação do Estado e da nação: Brasil e Rio da Prata, 1750-1850”, projeto 

de cooperação que prevê a análise dos processos de construção dos Estados nacionais no 

Brasil e na Argentina, entre os séculos XVIII e XIX e “Juízo das Conservatórias de comércio, 

direito mercantil e cultura dos negociantes: América Portuguesa, c. 1756-1820”, que 

pretende investigar o juízo das Conservatórias de Comércio, criado no Império português em 

1756, para resolução de questões referentes à matéria comercial, no âmbito da Casa da 

Suplicação, com ênfase na sua discussão para a América.  

http://www.almanack.unifesp.br/
http://www.almanack.unifesp.br/
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Antonio Simplicio de Almeida Neto 

Possui Bacharelado (1987) e Licenciatura (1989) em História pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP (1987), Mestrado (1996) e Doutorado (2002) em Educação 

pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP, áreas de Didática e 

História da Educação e Historiografia, respectivamente. Tem experiência na área de História, 

com ênfase em Ensino de História e História da Educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino de História, formação de professores, educação e ensino, História, 

memória, representação e cultura escolar. É pesquisador do projeto Políticas de 

configuração da escola de 1o Grau no regime militar: prescrições e práticas de apropriação; 

é coordenador do projeto Ensino de História: memórias e escritos de um campo de pesquisa.  

 

Bruno Guilherme Feitler 

Possui graduação em História pela Universidade Paris IV – Sorbonne (1996) e doutorado em 

História e Civilizações pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2001). É 

pesquisador do CNPq (nível 2) e professor de História Moderna e do Programa de Pós-

Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História 

da Universidade Federal da Bahia. É editor da Revista de fontes do departamento de 

História da Unifesp e coordenador da Comissão de pesquisa do mesmo departamento. 

Participa de dois projetos de pesquisa internacionais, “Bahia 16-19. Salvador da Bahia: 

American, European, and African forging of a colonial capital city", sediado na Universidade 

Nova de Lisboa, UFBa e EHESS, e “Grupos intermédios em Portugal e no Império 

Português: as familiaturas do Santo Ofício (c. 1570-1773)” sediado na universidade de 

Évora. Entre outras publicações sobre a Inquisição portuguesa, o clero secular no Brasil 

colônia e a história dos judeus e cristãos-novos portugueses, é autor do livro The Imaginary 

Synagogue: Anti-Jewish Literature in the Portuguese Early Modern World (16th-18th 

Centuries), Leiden: Brill, 2015. 

 

Cláudia Regina Plens 

Bacharel em Arqueologia - Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ (1995-1999) 

[Bolsista PIBIC 1995-1998], mestre em Ciências Sociais: Arqueologia (Faculdade   de   

Filosofia, Letras e Ciências Humanas/Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade   

de São Paulo) (1999-2002)[Bolsista Fapesp], doutora em Arqueologia - Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Doutorado Sanduiche: Universidade 

de York, Reino Unido. (2002-2007) [Bolsista Alban]. Trabalhou nove anos como Consultora 

Ambiental (Arqueóloga Responsável) na empresa Grupoterra1 Consultoria S.A.. Foi 
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professora na Universidade Santo Amaro – curso de Especialização Latu Sensu: 

Arqueologia, História e Sociedade. Professora Adjunto III - Universidade Federal de São 

Paulo – Departamento de História. Dentro da UNIFESP já exerceu cargos e funções: Vice-

chefia de Departamento [2014-em andamento], Centro de Antropologia e Arqueologia 

Forense (CAAF-UNIFESP) [2013-em andamento], GT Novos Cursos (Arqueologia, 

Arquivologia e Museologia), Conselheira titular do Conselho do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Ambiental e Cultural de Guarulhos (2014 em andamento),  Conselheira  suplente  

do  Conselho  do  Patrimônio  Histórico,  Artístico, Ambiental e Cultural de Guarulhos (2013-

2014), Conselheira titular do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Cultura 

Negra Sítio da Candinha (2011-2012), Titular no Grupo de Trabalho do Geoparque do Ciclo 

do Ouro de Guarulhos (2011-2012), Membro do Conselho Centro de Memória e Pesquisa 

Histórica (2010-2012). Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Revisora de Periódicos 

Científicos: Revista de Arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira. Impresso), Revista 

do Museu de Arqueologia e Etnologia, Cadernos do LEPAARQ (UFPEL). Assessora 

parecerista Ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP e 

PIBIC-UNIFESP. 

 

Clifford Andrew Welch 

Possui Bacharelado em American Studies pela University of California em Santa Cruz 

(1979), Mestrado em História pela University of Maryland em College Park (1985) e 

Doutorado em História pela Duke University (1990). Na UNESP – Campus de Presidente 

Prudente trabalhou de 2003 a 2005 como Professor Visitante Estrangeiro da CAPES (PVE), 

professor colaborador (2007-2009) e é credenciado no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, integrado como pesquisador do NERA - Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos 

de Reforma Agrária e membro da Cátedra UNESCO em Educação do Campo e 

Desenvolvimento Territorial. Foi PVE da CAPES também nos programas de pós-graduação 

em Ciências Sociais e História da Pontificia Universidade Católica de São Paulo de 2003 a 

2005 e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de São Paulo. Suas 

principais publicações estão na área da História Social do Campo, com ênfase na História do 

Brasil Republicano, e pesquisas nos seguintes temas: História do Trabalho, História Agrária, 

História das Relações Internacionais, História dos Estados Unidos, História Oral, 

Movimentos Sociais no Campo, Campesinato, Desenvolvimento Territorial e Geografia 

Agrária. Além de trabalhar como professor e pesquisador, atua como tradutor, consultor, 

parecerista e coordenador de projetos, como a organização do acervo documental do MST - 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (NEAD) e de cooperação internacional 
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(CAPES). Participa dos projetos “Geohistória das Violações de Direitos Humanos no Campo 

no Estado de São Paulo, 1946 a 1988” e “A resistência do pequeno produtor e suas 

contradições no estado de Califórnia/EUA”, estágio Sênior de pós-doutorado, realizado no 

campus de Santa Cruz da Universidade de Califórnia (UCSC).  

 

Denilson Botelho de Deus 

Possui graduação (Bacharelado e Licenciatura) em História pela Universidade Federal 

Fluminense (1993), Mestrado (1996) e Doutorado (2001) em História Social pela 

Universidade Estadual de Campinas. Realizou Estágio de Pós-Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em História da PUC-RS (2014). Leciona e desenvolve pesquisas em História 

do Brasil, com interesse nas relações entre história, literatura e imprensa. Na UNIFESP 

lidera o Grupo de Pesquisa História Social da Cultura: Literatura, Imprensa e Sociedade 

(cadastrado no CNPq). É especialista na trajetória e na obra do escritor carioca Lima Barreto 

(1881-1922). Desenvolve o projeto “Imprensa e literatura na Primeira República: Lima 

Barreto e a indústria do jornal”. Desenvolve atividades docentes na Graduação e na Pós-

Graduação na área de História do Brasil, período republicano. Orienta a realização de 

pesquisas na graduação e na pós-graduação, bem como atividades de monitoria. Colabora 

como cotutor no Programa de Educação Tutorial (PET) – História, no qual são desenvolvidas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. É vice-coordenador e membro do Conselho do 

Centro de Memória e Pesquisa Histórica – CMPH. Realiza pesquisas sobre o período 

republicano da História do Brasil, especialmente sobre literatura e imprensa. Possui 

orientações de Monografia (01); orientações de Monitoria (02); orientações de Mestrado (04); 

programas Institucionais PET e CMPH; Atividades de extensão (01) e participação em 

Comissões e/ou Conselhos (01) 

 

Edilene Teresinha Toledo 

Possui Bacharelado, Licenciatura, Mestrado e Doutorado em História pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Tem experiência na área de História do Brasil, com 

ênfase no período republicano, atuando principalmente nos seguintes temas: anarquismo, 

sindicalismo, corporativismo, movimentos sociais, trabalho, migrações nacionais e 

internacionais, transnacionalidade, nacionalismo e identidade nacional. Foi Vice-

coordenadora do curso de graduação em História da Unifesp entre 2011 e 2013. Desenvolve 

os Projetos: “Do Sindicalismo Revolucionário ao sindicalismo controlado pelo Estado: 

sindicatos e sindicalistas na cidade de São Paulo entre o fim da Primeira República e os 

primeiros anos da Era Vargas” desde 2011; “Dicionário Biográfico do Movimento operário 

brasileiro” desde 2012; “Circulação de ideias e experiências na militância sindical 
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transnacional São Paulo-Itália (1890-1930)” desde 2012; “Povo e nação: os debates sobre 

imigração e nacionalidade brasileira entre 1880 e 1914”, desde 2013 e concluiu o Projeto 

“História, memória e patrimônio da indústria e do trabalho em Guarulhos-SP (1910-1960)”,  

projeto de pesquisa e extensão desenvolvido no interior do Programa de Educação Tutorial 

do curso de História da UNIFESP (2009-2012). Possui orientações de Monografia (10 

concluídas e 3 em andamento); orientações de Monitoria (2); orientações de Mestrado (2 

concluídas na Unifesp, 2 concluídas em outra universidade, 6 em andamento); programas 

Institucionais de Tutoria do Programa de Educação Tutorial (2009 a 2012). É parecerista da 

Fapesp, membro do Conselho da Revista Brasileira de História (2013-2015), parecerista de 

várias revistas, pesquisadora do Centro de Estudos de Migrações Internacionais (CEMI). 

Como atividades de extensão, foi Coordenadora do Projeto de Extensão: Escola, patrimônio 

industrial e educação patrimonial no município de Guarulhos-SP. (2009-2011); e participou 

da organização da Primeira e da Segunda Jornada de Pesquisas sobre Guarulhos; além da 

organização de palestras, exibição de filmes entre outros. Participou em Comissões e/ou 

Conselhos como Membro da Comissão Curricular de curso (2001-1013), membro do 

Conselho de Graduação (2011-2013), membro da Comissão de Especialização e 

Aperfeiçoamento (2011), membro do Conselho de curso (2011-2013), membro do Conselho 

de Pós-graduação (2012 em diante), membro da comissão de pesquisa (2013-2014) e 

membro da comissão de extensão (desde 2015).  

 

Elaine Lourenço 

Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (2011). Graduada em História 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986), com especialização em Ciências 

Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1994) e Mestrado em Geografia 

(Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo (1999). Pesquisa, ensina e orienta na 

área de História, com ênfase em Ensino e Prática de Ensino de História, História do Ensino 

de História, Metodologia da História, História da Educação no Brasil e História do Brasil 

Republicano. Tem experiência com Educação à Distância (EaD), tanto como professora 

quanto como elaboradora de material didático, com atividades de extensão universitária e 

com a gestão acadêmica, tendo sido coordenadora do curso de História da Universidade 

Nove de Julho (Uninove) de 2000 a 2006. Desde 2011, vincula-se também ao GT de Ensino 

de História da Anpuh – Seção São Paulo. É pesquisadora do projeto Políticas de 

configuração da escola de 1o Grau no regime militar: prescrições e práticas de apropriação e 

do projeto Ensino de História: memórias e escritos de um campo de pesquisa. Coordenadora 

do curso de graduação em História da Unifesp entre 2015 e 2017. 
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Fabiana Schleumer 

Possui Bacharelado (1995) Licenciatura (1997), Mestrado (1999) e Doutorado (2005) em 

História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Líder do Grupo de Estudos e 

Pesquisas História da Diáspora Africana nas Américas. Exerceu atividade de pesquisa nas 

seguintes bibliotecas norte-americanas: Library of Congress (Washington, USA) e Morris 

Library (University of Delaware, USA). Possui experiência na área de Historia da África, 

Diáspora Africana e História do Brasil Colonial. Orienta em nível de graduação. É 

coordenadora do GT Regional (São Paulo) de História da África da ANPUH. 

 

Fabiano Fernandes 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996), 

Mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense (1999) e Doutorado em História 

Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005). Atua principalmente nos 

seguintes temas: Ordens Militares, Poder e Sociedade na Idade Média Portuguesa, Poder 

Real nos reinos de França e Inglaterra nos séculos XIV e XV. É parecerista ad hoc Fapesp 

desde 2009. Orientador pontual no PPGH-UnB. Membro da Rede Luso-Brasileira de Estudos 

Medievais. 

 

Fábio Franzini 

Graduado em História (1993), Mestre (2000) e Doutor (2007) em História Social, todos os 

três pela Universidade de São Paulo (USP). Como pesquisador, interessa-se por temas 

relacionados à teoria da História, à História da historiografia brasileira, à História intelectual e 

das ideias e à História do livro, da edição e da leitura. É membro fundador da Sociedade 

Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e pesquisador associado aos 

grupos de pesquisa HISTOR - Núcleo de Estudos de Teoria da História e História da 

Historiografia, SPORT - Laboratório de História do Esporte e do Lazer, LUDENS - Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas e Saberes, Histórias da 

África e do Brasil em Perspectiva Sul, sediado na EFLCH-Unifesp. Foi coordenador do curso 

de graduação em História da Unifesp entre 2011 e 2013. Vice-coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em História da Unifesp entre 2014 e 2016. 

 

Fernando Atique  

Arquiteto e urbanista (1999), mestre em Arquitetura e Urbanismo, na linha de pesquisa de 

Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo (2002) e doutor em História e Fundamentos 

Sociais da Arquitetura e do Urbanismo (2007) pela Universidade de São Paulo. Foi 

pesquisador (Visiting Scholar) na University of Pennsylvania – UPenn, EUA (2006). Foi 
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professor no Centro Universitário de Araraquara (2002 a 2005) e na Universidade São 

Francisco, instituição na qual foi, também, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo 

(2003 a 2010). Foi Conselheiro no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Ambiental 

de Itatiba (2005 a 2009), suplente e Conselheiro no Conselho Municipal do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Ambiental de Guarulhos (2010 a 2014). Foi professor convidado do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP. Foi titular de Auxílio 

à Pesquisa da FAPESP, entre 2013 e 2015, intitulado “Arquitetura Evanescente: o 

desaparecimento de edifícios e a historiografia da preservação no Brasil”, e colaborador dos 

Auxílios à Pesquisa FAPESP desenvolvidos no Departamento de História da UNIFESP, 

“Pesquisa e Inventário do Patrimônio Arqueológico de Guarulhos” (2012 a 2015) e “As 

enchentes na cidade de São Paulo: abrangência espacial e impactos sociais, 1870-1940” 

(2013 a 2015). É coordenador do Grupo de Pesquisa CAPPH – Cidade, Arquitetura e 

Preservação em Perspectiva Histórica, cadastrado no CNPq. Foi Presidente da Comissão de 

Implantação de Residências Universitárias na UNIFESP (2011-2012). Foi membro da equipe 

do Projeto do MinC/MEC e UNIFESP “Mais Cultura nas Escolas” (2014 e 2015). É membro 

da Comissão de Pesquisa do Departamento de História (desde 2015). Foi membro da 

Comissão de Extensão do Departamento de História (2011-2012). Foi membro da Comissão 

Curricular de História (2014). É representante na Comissão Própria de Avaliação – CPA - da 

EFLCH-UNIFESP (desde 2014). É membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-

Graduação em História da EFLCH-UNIFESP (2014-2015). É membro do Conselho Editorial 

da Revista Pós (FAU-USP) e Revista de Fontes (EFLCH-UNIFESP), parecerista ad-hoc da 

FAPESP (desde 2009), do CNPq (desde 2010), da revista Urbana (UNICAMP), da revista 

Outros Tempos (UEMA), da revista Óculum (PUCC), dentre outras. É autor e organizador de 

livros pelas editoras RiMa, Pontes e Alameda, em co-edição com a FAPESP. Foi premiado 

duas vezes (2004 e 2010) pelo instituto de Arquitetos do Brasil pelos seus dois livros de 

história da arquitetura. 

 

Gilberto da Silva Francisco 

Possui graduação em História (Bacharelado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH/USP; Licenciatura - Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo - FE/USP) - 2000 a 2004, graduação em Letras 

(Bacharelado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo - FFLCH/USP) - 2007 a hoje; Mestrado em Arqueologia (Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo) - 2004 a 2007, e Doutorado em Arqueologia 

(Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo) - 2007 a 2012; com 

períodos de Estágio no Exterior (École Française d'Athènes - EFA -, Grécia; e École de 
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Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS - França) - 2004, 2006, 2008 e 2010-2011. 

Tem experiência na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Clássica e 

Arqueologia Histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: Ceramologia, 

Iconografia e Epigrafia grega, além de estudos sobre recepção/apropriação do passado 

(Antiguidade Clássica).  

 

Glaydson José da Silva 

Bolsista Produtividade em Pesquisa do Fundo de Apoio à Universidade Federal de São 

Paulo/FADA. Possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (1996) e Mestrado (2001) e Doutorado (2005), também em História, pela 

Universidade Estadual de Campinas, tendo desenvolvido estágio doutoral em História e 

Arqueologia (Sanduíche - 2003-2004) junto à Université de Paris I - Sorbonne e ao Musée 

des Antiquités Nationales de Saint Germain-en-Laye, na França. Realizou pós-doutoramento 

Junto à Universidade Estadual de Campinas, entre janeiro de 2006 e dezembro de 2010, 

com apoio financeiro da FAPESP até fevereiro de 2008. Realizou, também, pós-

doutoramento junto à Université de Strasbourg, entre novembro de 2011 e março de 2012, 

com apoio financeiro da FAPESP. Foi professor Adjunto-A da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) - Paraná, entre abril e junho de 2008. Pesquisador colaborador do 

Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. Na Unicamp, ministrou 

disciplinas de Teoria da História e exerceu, de março de 2007 a abril de 2009, função de 

Diretor Associado do Centro de Estudos e Documentação do Pensamento Antigo Clássico, 

Helenístico e de sua Posteridade Histórica. Foi Diretor deste mesmo Centro entre abril de 

2009 e outubro de 2011. Tem experiência na área de História, com ênfase em História 

Antiga, atuando, principalmente, nos seguintes temas: tradições interpretativas em História 

Antiga, relações entre Antiguidade e modernidade/leituras contemporâneas do mundo 

antigo, História das extremas direitas na França. É coordenador nacional do Grupo de 

Trabalho de História Antiga, da ANPUH. É avaliador do Ministério da Educação para fins de 

autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos de História. É membro da equipe 

responsável pela implantação da Proposta Curricular de História para o Ensino fundamental 

e Médio do Estado de São Paulo (2007-2008). É assessor ad hoc da Fapesp. Chefe do 

Departamento de História da Unifesp entre 2014 e 2018. 

 

Jaime Rodrigues 

Professor Associado I de História do Brasil e do Programa de Pós-Graduação em História do 

Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo. Doutor (2000) e mestre (1994) em História Social pela 
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Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (2005-2007) e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(2015). Graduado (1987) e licenciado (1988) em História pela Universidade de São Paulo 

(1987). Tem experiência nas áreas de História (com ênfase em História do Brasil) e de 

Arquivos, atuando principalmente nos seguintes temas: escravidão, tráfico de escravos, 

história atlântica, história marítima, história da alimentação, patrimônio histórico, organização 

de acervos e saúde pública. Publicou, entre outros, Alimentação, vida material e privacidade 

(2011), De costa a costa (2005) e O infame comércio (2000). Atua nos projetos: “Fragmentos 

da cultura marítima no Atlântico (séculos XVIII e XIX): autonomia escrava, ritos a bordo e 

vida material” e “Sistema de Consulta Prosopográfica Colonial” (2014-2015). Possui 

orientações de Monografia (10); orientações de Monitoria (11); orientações de Mestrado (1) e 

atua em programas Institucionais: co-tutoria do Programa de Educação Tutorial (2013-2015) 

e Coordenação e vice-coordenação do Centro de Memória e Pesquisa Histórica (2010-

2015). 

 

Janes Jorge 

Bacharel/licenciado, mestre, doutor e pós-doutorado em História.  É Professor Adjunto (DE) 

desde 2010. É autor do livro Tietê, o rio que a cidade perdeu, 1890-1940 (FAPESP/Alameda, 

2006) e organizou o livro Cidades Paulistas: estudos de história ambiental urbana 

(FAPESP/Alameda, 2015). Publicou artigos sobre a história paulista em revistas científicas e 

colabora, eventualmente, com a Revista Carta Capital. É integrante do Grupo de Pesquisa CNPq 

Hímaco e coordenador do GT História Ambiental da Associação Nacional de História, seção São 

Paulo. É representante suplente dos professores adjuntos na Congregação do Campus 

Guarulhos da Unifesp desde 2013 e representante dos professores adjuntos no Conselho 

Universitário desde 2015. Foi representante do Departamento de História na Comissão de 

Infraestrutura, ocupando a função de coordenador. Foi coorientador de uma dissertação de 

mestrado concluída e orienta quatro mestrandos, além de projetos de iniciação científica. Realiza 

projetos de extensão universitária, sendo que em 2015 coordenou dois cursos de extensão na 

Zona Leste da Cidade de São Paulo e um no bairro Pimentas na cidade de Guarulhos. 

Atualmente desenvolve pesquisa sobre a história dos mananciais da Região Metropolitana  de 

São Paulo.  

 

José Carlos Vilardaga 

Bacharel (1995) e Licenciado (1998) em História pela Universidade de São Paulo (USP), fez 

Mestrado (1998-2002) e Doutorado (2006-2011) em História Social pela mesma 

universidade. Possui experiência docente em ensino fundamental, médio e superior, tendo, 

neste último, trabalhado em universidades públicas e privadas, como UFOP, PUCCAMP, 
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UNISA e UEL. Estuda os impérios coloniais ibéricos durante o período moderno, com 

especial ênfase nas conexões luso-castelhanas na América Meridional entre os séculos XVI 

e XVII. Desenvolve a pesquisa “Fluxos, intercâmbios e circulação na região platina - séculos 

XVI e XVII” (Edital MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - Faixa A). Publicou Lastros de viagem: 

expectativas, projeções e descobertas portuguesas no Índico (1498-1554) (Annablume, 

2010) e São Paulo no império dos Felipes: conexões na América Meridional (1580-1640). 

(Intermeios/Fapesp, 2014). É líder do Grupo de Pesquisa A monarquia hispânica e o império 

dos Felipes (1580-1640) e um dos líderes do Diretório de Pesquisa História e Historiografia 

das Américas, que faz parte do Laboratório de Pesquisa em Histórias das Américas (LAPHA-

Unifesp). Participou do Projeto de Investigações de Pesquisas Arqueológicas de Guarulhos 

(PIPAG-Unifesp-Fapesp-Condephat), e tem orientado projetos de Iniciação Científica (PIBIC-

CNPq) e Monitoria na área de História das Américas. Atualmente é Vice Coordenador do 

curso de graduação em História da Unifesp (2015-2017). 

 

Julio Moracén Naranjo 

Licenciado em Artes Cênicas pelo Instituto Superior de Arte da Habana-Cuba, 

especialização direção teatral (1996), doutorado em PROLAM-USP, Antropologia e Teatro, 

Universidade de São Paulo (2004), especialização em diplomado em Antropologia na 

Universidade da Havana (1996-1997) e Etnologia ed Etnoantropologia na Universitá Degli 

Studi Sapienza, Roma I(2007-2010), pós-doutorado na Université de Perpignan Via Domitia 

(2014). Foi Sócio Honorário do laboratório de Antropologia Visual da "Terza Universita di 

Roma" e Consultor da Cátedra de Estudos Afrocaribenhos "Romulo Lachatañere" do Centro 

Cultural Africano "Fernando Ortiz" da Universidade de Oriente, Cuba (1994-2013), membro 

da Asociación de Percusionistas de Cuba (1995), membro do Grupo de Antropologia da 

Faculdade de Filosofia e História da Universidade de Havana (1995). Investigador associado 

ao Centro de Teatro y Danza de la Habana, CTDH, Cuba (1996-2014), membro do Conselho 

de extensão departamento de historia (2012-2013), membro do Conselho de igualdade racial 

da cidade de Guarulhos (2011-2013), membro Notório Saber do Conselho de Igualdade 

racial da cidade de Guarulhos(2013-2015), membro do Conselho diretor do Fórum Nacional 

das Culturas Populares (2013-atual), membro associado ao Groupe de Recherches sur les 

Noirs d'Amérique Latine (GRENAL) Université de Perpignan (2013-atual), avaliador da 

Revista CONTRA | RELATOS desde el Sur do Programa de Estudios Africanos y del 

Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad Nacional de Córdoba, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios 

Africanos del Centro de Estudios Avanzados CONICET-UNC y del Programa Sur-Sur del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO. Desenvolve a pesquisa 
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“Patrimônio Cultural Imaterial e novas epistemologias: Formação de um conceito entre a 

diversidade, alteridade e tolerância”, e parte do grupo de pesquisa “História da Diáspora 

Africana nas Américas”, tem feito orientações de monografias de curso (2010-2014), assim 

como orientação de pesquisa no curso de História. Tem experiência na área de Antropologia 

e Teatro, com ênfase em Antropologia e Patrimônio Cultural Imaterial, atuando 

principalmente nos seguintes temas: teatro negro, etnomusicologia, etnocenologia, culturas 

afro-americanas e caribenhas, performance negra, Relações de Gênero, Diversidade Sexual 

e de Raça, antropologia do teatro e patrimônio cultural imaterial.  

 

Lucília Santos Siqueira 

É bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo (1988); doutorou-se em 

História Social pela mesma Universidade (1999). Entre 1990 e 2000 foi professora de 

História do Brasil, Coordenadora de Curso e Chefe de Departamento junto aos cursos de 

Turismo e Hotelaria da Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas, em São 

Paulo. Entre 2003 e 2009 foi professora de História do Brasil, de Teoria da História e de 

História, Memória e Patrimônio junto aos Cursos de História, Relações Internacionais e 

Turismo, na PUC-SP. Trabalhou como historiadora no “Projeto Memória” da Escola Vera 

Cruz (2001-2004), em São Paulo; no projeto “Política e gestão de documentos: implantação 

de arquivos municipais”, no CEBRAP (2000-2004); no Inventário de Bens Culturais da 

Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP (2012-2014); no projeto “Monumentos” para 

seriado de TV, sob a Ebisú filmes (2014). No Departamento de História/EFLCH atuou na 

Comissão de Graduação do Curso de História (2010-2015). Nos últimos anos, desenvolveu 

pesquisa sobre “Os hotéis na capital paulista no período entre 1870 e 1920” (até 2014) e 

sobre “O passado cafeeiro no patrimônio cultural paulista” (desde 2014).  Atualmente, é vice-

coordenadora do Curso de Especialização Lato Sensu em Educação e Direitos Humanos 

para os professores da Prefeitura de São Paulo, na Unifesp, onde também coordena o 

GVEPP – Grupo de Visitas, Estudo e Pesquisa em Patrimônio, ao qual se vinculam suas 

orientações de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso, suas monitorias e as 

atividades de extensão. É Parecerista adhoc da Fapesp e da Facepe/Pernambuco. 

 

Luigi Biondi 

Possui graduação em "Lettere", com "Tesi di Laurea" em História, pela Università degli Studi 

di Roma La Sapienza (1995) e Doutorado em História Social pela Universidade Estadual de 

Campinas (2002). Tem experiência na área de História e de Letras, com ênfase em História 

Contemporânea, estudando principalmente os seguintes temas: História social e História 

política; História do trabalho e movimento operário; migrações internas e internacionais; 
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revoluções da época moderna e contemporânea; movimentos sociais e políticos; História da 

imprensa; História da cidade; nação, nacionalidades e nacionalismos; História social dos 

conflitos; História social do esporte; memória e História oral; cultura italiana. Orienta 

pesquisas em História Contemporânea. Possui projeto de pesquisa intitulado: “As 

Sociedades Italianas de Socorro Mútuo no Estado de São Paulo (1878-1918).” Foi Vice-

chefe do Departamento de História da Unifesp entre 2007 e 2010. 

 

Luis Antonio Coelho Ferla 

Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1998) e Doutorado em 

História Econômica pela Universidade de São Paulo (2005). Tem experiência em docência e 

pesquisa na área de História, com ênfase em História Contemporânea, atuando 

principalmente nos seguintes temas: fenômenos da modernidade, História da ciência, 

História do corpo e História da cidade. Atualmente, desenvolve pesquisas voltadas à 

utilização de novas tecnologias digitais no trabalho do historiador, especialmente aquelas 

relacionadas com o geoprocessamento (SIG histórico). Orienta em nível de graduação e 

pós-graduação. Atualmente, é membro da Congregação do Campus Guarulhos/ Unifesp e 

do Conselho do Departamento de História desta mesma instituição. Tem projeto de Pesquisa 

e Inventário do Patrimônio Arqueológico de Guarulhos. 

 

Luis Filipe Silvério Lima 

Bacharel em História (1997), Mestre (2000) e Doutor (2005) em História Social pela Universidade 

de São Paulo. Desde 2007, é Professor Adjunto (DE) de História Moderna e do programa de 

Mestrado no Departamento de História, onde coordenou diversos projetos de pesquisa 

financiados pelo CNPq e Fapesp, e atualmente desenvolve a pesquisa “Esperanças da Quinta 

Monarquia: profetismo, experiência e expectativa. Séc. XVII”, como bolsista produtividade e com 

financiamento do CNPq. Foi um dos responsáveis pela criação e implementação do grupo PET 

(Sesu/MEC) no curso de História durante os anos de 2009-2010. Orientou 14 projetos de 

Iniciação Científica (5 Fapesp, 7 Pibic/CNPq, 1 Sesu/MEC, 1 IC voluntária), 8 monografias de 

conclusão de curso, 2 mestrados (Fapesp e Capes) e orienta atualmente 3 mestrados (2 Fapesp) 

e uma IC (Pibic/CNPq). Além disso, supervisionou duas bolsas de Treinamento Técnico (TT-1 e 

TT-4, Fapesp). No Departamento de História, foi coordenador da Comissão de Bolsa do 

Programa de Pós-Graduação em História (2014-2015, onde também atuava como membro 

desde 2012), e foi membro da Comissão Curricular de Curso (2009-2011), da Comissão do 

Projeto Pedagógico do Curso de História (2009-2010), e, desde 2011, é membro da Comissão 

de Ensino de Pós-Graduação (CEPG). No campus e na Unifesp, foi coordenador da Comissão 

de Informática do Campus Guarulhos (2007-2008) e atuou como membro da Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório (2012-2015), do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 
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do PET (2009-2010; 2014-2015), além de ter sido representante do campus no sindicato dos 

docentes (Adunifesp) (2008-2009). Integrou diversos projetos na Unifesp e em outras 

instituições, financiados pelo Finep, CNPq, e Fapesp. É autor dos livros Sonhos proféticos, 

profecias oníricas (2004), Império dos sonhos (2010) e organizou com Andréa Doré e Luiz 

Geraldo Silva a coletânea Facetas do Império na História (2008). Publicou também inúmeros 

artigos e capítulos de livros no Brasil e no exterior, além de ter feito parte da equipe que editou 

as Obras completas do Padre Antônio Vieira (2013-2015). 

 

Marcia Barbosa Mansor D’Alessio 

É graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1970) e doutora 

em Histoire Du Monde Ouvrier Contemporains pela Universidade de Paris I – Panthéon-

Sorbonne (1980). Foi orientada por Pierre Vilar, tendo defendido tese sobre o período 

Vargas: "Problématique nationale et populisme dans le Brésil de Getúlio Vargas". Defendeu 

a Livre-Docência em novembro de 2011 na Unifesp. Foi coordenadora da pós-graduação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora assistente doutor da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Assumiu cargos em várias gestões da ANPUH 

Regional SP, inclusive a presidência, no período entre 2006 e 2008. Tem experiência na 

área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História e em História contemporânea, 

atuando principalmente nos seguintes temas: História, historiografia, memoria, identidade, 

cultura, nação, nacionalidade e Estado Nacional. Foi Vice-coordenadora do Programa de 

Pós-graduação em História da Unifesp entre 2011 e 2014. 

 

Marcia Eckert Miranda 

Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987), Bacharel em 

Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991), Mestre em 

Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995) e Doutora em Economia 

Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2006). Membro do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Sul, foi membro do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural 

de Porto Alegre (COMPAHC). Atuou como historiógrafa do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul em instituições como o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio 

de Castilhos, Museu Antropológico e o Museu de Comunicação Social Hipólito José da 

Costa. Desenvolveu pesquisas sobre a história institucional do Rio Grande do Sul no 

Período Colonial, sobre história econômica, história tributária e fiscalidade do Rio Grande do 

Sul, com ênfase no século XIX. Foi membro do Projeto de Pesquisa e Inventário do 

Patrimônio Arqueológico de Guarulhos (2013-2015). Foi Coordenadora (Julho/2013 a 

Maio/2015) e Vice coordenadora (Junho/2011 a Junho /2013) do Centro de Memória e 

Pesquisa Histórica do Departamento de História da UNIFESP, membro da Comissão de 
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Pesquisa (2011-2012), membro da Comissão de Gerenciamento de Arquivos (2011-2012) da 

EFLCH e cotutora do Programa de Educação Tutorial - PET História (Janeiro/2011 a 

Janeiro/2013). É atualmente tutora do Grupo PET_História (desde fevereiro de 2013), 

membro do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação 

Tutorial da UNIFESP, membro da Comissão Curricular da Graduação em História (2015-

2016), membro do Conselho do Centro de Memória e Pesquisa Histórica (2015-2016), 

membro do Conselho Consultivo da Revista Fontes (desde 2014) e membro do Grupo de 

Trabalho sobre os novos cursos de graduação da EFLCH. Desenvolve a pesquisa “Entre 

duas guerras: fiscalidade, fronteira no Brasil meridional (1835-1870)”. Com o Grupo PET-

História desenvolve as pesquisas “Fontes sobre Guarulhos no Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo” e “Organização do acervo de prontuários do Manicômio 

Judiciário do Estado de São Paulo” e além de atividade de ensino e extensão. 

 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira 

Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1993) e Doutorado em 

História Social pela Universidade de São Paulo (2003). Pesquisou sobre a História de São 

Paulo no século XIX e sobre processos de construção do Estado e da cidadania entre os 

homens livres pobres durante a Guerra dos Marimbondos, no século XIX, em Pernambuco, 

Paraíba, Alagoas. Desenvolve projeto de pesquisa sobre as colônias militares na segunda 

metade do XIX, procurando entender processos de articulação de controle social, ocupação 

territorial e os conflitos daí decorrentes, entre 1840 e 1889. É autora do livro Entre a casa e o 

armazém: relações sociais e experiência da urbanização, São Paulo, 1850-1900. Orienta em 

nível de graduação e pós-graduação. Atualmente, possui projeto de pesquisa intitulado: “As 

Colônias Militares na Consolidação do Estado Nacional, 1850-1870”. 

 

Maria Rita de Almeida Toledo 

Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1991), Licenciatura pela 

Universidade de São Paulo (1991), Mestrado em Educação: Filosofia e História da Educação 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1995), Doutorado em Educação: 

História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001) e 

Livre Docência em História – História da Educação e Ensino de História, pelo Departamento 

de História da Universidade Federal de São Paulo (2013). Tem experiência nas áreas de 

Educação e História, com ênfase em História da Educação, História dos Intelectuais e 

História do Livro e da Leitura. Organizou o Acervo Histórico da Companhia Editora Nacional. 

É coordenadora do projeto Políticas de configuração da escola de 1o Grau no regime militar: 

prescrições e práticas de apropriação. Foi Chefe do Departamento de História da Unifesp 
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entre 2010 e 2014. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp 

entre 2014 e 2016. 

 

Mariana Martins Villaça 

É professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Gradução em História da 

Universidade Federal de São Paulo. Atua na área de História da América Independente. Possui 

graduação em História pela Universidade de São Paulo (1993), mestrado em História Social pela 

Universidade de São Paulo (2000) e doutorado em História Social pela Universidade de São 

Paulo (2006). Realizou pós-doutorado em 2009. Coordena o LAPHA - Laboratório de Estudos de 

História das Américas, na Unifesp, ao qual está vinculado o Grupo de Pesquisa CNPq "História e 

Historiografia das Américas ". Integra os Grupos CNPq "História e Audiovisual: circularidades e 

formas de comunicação" e "Cinema latino-americano". É Professora Colaboradora do 

Laboratório de Estudos de História das Américas (LEHA) da Universidade de São Paulo. Suas 

pesquisas na área de História da América abarcam os seguintes temas: Revolução cubana; Arte 

e Política na América Latina; Política cultural; Nuevo Cine Latinoamericano, cinema e regime 

civil-militar uruguaio. Atividades acadêmicas. Membro da Comissão de Pesquisa do 

Departamento de História da Unifesp (desde 2013), membro da comissão de infraestrutura e 

orçamento (em 2012-2013), representante docente do Conselho (2011 a 2014), organizadora da 

II Jornada de Fontes (2014) com Maria Rita Toledo e Bruno Feitler e organizadora de Dossiê da 

Revista de Fontes (2015). Orientações concluídas:10 monografias de Conclusão de Curso, 3 

Iniciações Cientificas,1 mestrado. Orientações em andamento: 5 mestrados em andamento (2 

deles com bolsa Fapesp, 1 com bolsa Capes), 4 IC´s, 4 monografias de conclusão de curso. 

Participação em bancas (externas e internas à Unifesp):14 bancas de TCC, 9 qualificações de 

mestrado, 9 defesas de mestrado, 5 qualificações de doutorado, 3 defesas de doutorado, 2 

concursos públicos para professor de História (UFPR e UNIFESP). Projetos de pesquisa em 

andamento: 1. As edições Marcha e a constituição de um circuito cultural de resistência política 

frente o acirramento do autoritarismo no Uruguai (1967-1974). 2. História e historiografia das 

Américas. 

 

Maximiliano Mac Menz 

Possui graduação em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1998), Mestrado em 

História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2001) e Doutorado em História Econômica 

pela Universidade de São Paulo (2006). Participou do projeto de Formação de Quadros do 

Cebrap (2006-2008). É professor de História Moderna da Universidade Federal de São Paulo, 

onde realizou projeto de Jovem Pesquisador (2009-2012) e atualmente desenvolve o projeto 

“Uma história econômica do tráfico de escravos em Angola: financiamento, fiscalidade, 

transporte (c. 1730 - 1807)”, ambos com apoio da Fapesp, além de coordenar o Laboratório de 

Iniciação Científica do curso de História. Atua ainda como professor do programa de pós-
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graduação em História Econômica da USP. É autor do livro “Entre Impérios: Formação do Rio 

Grande na Crise do Sistema Colonial Português (1777-1822)” e de diversos artigos sobre a 

história econômica do Império Português. 

 

Odair da Cruz Paiva 

Bacharel em História pela PUC-SP (1988); Licenciado em História pela PUC-SP (1989); 

Mestre em Sociologia pela UNICAMP (1993) e Doutor em História Social pela USP (2000). 

Possui Pós-Doutorado em Demografia pelo Núcleo de Estudos de População -NEPO-

UNICAMP (2010). Atualmente é Professor do Departamento de História e do Programa de 

Pós Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Pesquisador 

do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura Espaço e Memória (CITCEM) das 

Universidades do Porto e da Universidade do Minho (Portugal) desde 2015; Líder do Grupo 

de Pesquisa História, Memória, Educação e Patrimônio Cultural; Pesquisador do Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Cinema e Literatura da UNESP e do Grupo de Estudos "Saberes ao 

Sul" registrados junto ao CNPq. Faz parte do Conselho do Patrimônio Histórico do Município 

de Guarulhos desde 2014. Desde 2007 é membro do Conselho Editorial da "Travessia 

Revista do Migrante"; faz parte do Conselho Editorial das Revistas: Baleia na Rede e Aurora 

(UNESP – Campus de Marília) e Hydra (UNIFESP – Campus de Guarulhos). Foi 

Pesquisador do Centro de Estudos Africanos (CEAUP) da Universidade do Porto no período 

2013-2015. Entre 2008 e 2010 foi Conselheiro junto ao CONDEPHAAT. Fez parte do 

Conselho de Administração do Memorial do Imigrante entre 2006 e 2009. Pesquisador do 

Laboratório de Estudos Sobre a Intolerância (LEI) da Universidade de São Paulo (2006-

2009). Pesquisador junto ao Núcleo de Estudos de População (NEPO- UNICAMP) entre 

2004 e 2013. Entre 2011 e 2013 foi membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o 

Patrimônio Cultural do Café – IPHAN. Orientações de Pesquisa. Desde o ingresso na 

UNIFESP (2010), possui: 02 orientações de mestrado defendidas; 02 orientações e 02 co-

orientações de mestrado em curso; 07 orientações de monografia defendidas; 01 orientação 

de Iniciação Científica concluída; 06 orientações de monografia em curso. Atividades 

Complementares e Participações em Conselhos e Comissões: Membro da Comissão de 

Extensão do Departamento de História desde 2010. Membro do Grupo de Trabalho para a 

Criação dos Cursos de Museologia, Arquivologia e Arqueologia, criado em 2015. Membro 

Suplente da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório Docente. Coordenador da 

Câmara de Extensão do Campus de Guarulhos entre 2010 e 2014 e no mesmo período: 

representante do Departamento de História junto à Câmara de Extensão; membro do 

Conselho de Extensão e avaliador de projetos Pbex e Proext junto à Pró-Reitoria de Pós 

Graduação. Projeto de Pesquisa concluído desde o ingresso na UNIFESP. Faces e Fases 

do Fenômeno Migratório em São Paulo, desenvolvido junto do Núcleo de Estudos de 
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População (NEPO-UNICAMP). Projeto encerrado em 2013. Projeto de Pesquisa Atual: 

“Museus e Patrimônio da Imigração em São Paulo”. Atua na área de migrações, patrimônio 

cultural e museus.  

 

Patricia Teixeira Santos 

Professora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de 

São Paulo. Possui graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), 

mestrado (2000) e doutorado em História (2005) pela Universidade Federal Fluminense. No 

Doutorado foi bolsista do Programa PDEE CAPES na Università degli Studi di Padova. 

Bolsista do Programma Hermés da Fondarion Maison Sciences del´Homme - Paris - Pós 

Doutorado em Estudos Africanos no Centre d´Étude d´Afrique Noire- SciencesPollitiques/ 

Univ Bordeaux. Pós Doutorado estágio SENIOR CAPES em História da África na Università 

degli Studi di Padova (2015) e pesquisadora do LAM (Laboratoire Les Afriques dans le 

Monde- Sciences Politiques Bordeaux). De 2011 a 2015 foi membro da coordenação do 

grupo internacional de pesquisa Missões e identidades entre África e Portugal do Centro de 

Estudos Africanos da Universidade do Porto. Coordenadora do grupo de pesquisa Saberes, 

Práticas, Ensino de História da África e do Brasil em perspectiva sul. Bolsista Produtividade 

em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq de 2012 a 2015.  

Coordenadora da comissão de extensão do departamento de História da EFLCH-UNIFESP 

de 2008 a 2012 e membro da equipe da Pro Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

de São Paulo de 2013 a 2014, compondo o grupo de projetos de extensão sul/sul. Tem 

experiência de pesquisas e orientação nas seguintes áreas: História da África, África 

contemporânea, Religião e Sociedade na África contemporânea, Islã na África, Catolicismo e 

história das pastorais sociais afro-descendentes, religiões espiritualistas, Umbanda e 

Kardecismo no campo religioso brasileiro e Educação e Diversidade Cultural. 

 

Rafael Ruiz Gonzalez 

Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1980), Mestrado em Direito 

Internacional Público pela Universidade de São Paulo (1992) e Doutorado em História Social 

pela Universidade de São Paulo (2002). Desenvolve o Projeto "Direitos e Justiça nas 

Américas", aprovado pela Fapesp. Tem experiência na área de História, com ênfase em 

História da América, atuando principalmente nos seguintes temas: legislação indigenista, 

união das Coroas, jesuítas em São Paulo e Guairá, política da coroa espanhola, catequese e 

Francisco de Vitória. 
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Rosangela Ferreira Leite 

Possui Graduação em História (USP, 2000), Doutorado em História Econômica (USP, 2006) 

e Pós-Doutorado pelo CEBRAP (2008). Realiza pesquisas sobre História do Consumo no 

mundo contemporâneo. Orienta pesquisas em nível de graduação. Atualmente, coordena um 

projeto de pesquisa (CNPq) intitulado: Mundos Públicos, Mundos dos Bens: instituições, 

produtos e espacialidades (1808-1821). É coordenadora do Grupo de Estudos do Consumo 

no Mundo Contemporâneo e é membro da CCH (Comissão do Curso de História) e do 

Conselho do Departamento de História da Unifesp. 

 

Rossana Alves Baptista Pinheiro 

Bacharel e licenciada em História pela Universidade Estadual Paulista (2000), Franca, e 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (2001), concluiu o Mestrado em 

História na Universidade Estadual Paulista, Franca (2004) e o Doutorado em História na 

Universidade Estadual de Campinas (2010). É membro do Laboratório de Estudos Medievais 

(LEME), o qual congrega pesquisadores em História Medieval da Universidade Federal de 

São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro e Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha; Professora colaboradora do 

Laboratório de Estudos da Antiguidade e Medievo (Vivarium), em seu núcleo Sudeste; e 

integrante da Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais. Tem como principais temas de 

pesquisa: relação entre autoridade monástica e episcopal; heresias tardo antiga e medievais; 

imbricações entre tempo histórico e memória durante a Idade Média; e construções 

historiográficas e artísticas sobre o período medieval realizadas durante os séculos XIX e 

XX. 

 

Samira Adel Osman 

Possui graduação e Licenciatura em História pela Universidade de São Paulo (1990), 

Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo (1998) e Doutorado em História 

Social pela Universidade de São Paulo (2007). Tem experiência na área de História, com 

ênfase em História Oral, atuando principalmente nos seguintes temas: Imigração Árabe; 

Imigração e Retorno; História Oral de Famílias, Islamismo, História do Oriente Médio, do 

Mundo Árabe e do Islamismo. Projetos de pesquisa: “As representações do Oriente Médio e 

da Ásia” e “Processos Migratórios, Construções Identitárias e Trocas Culturais”. Possui 

orientações de Monografia (30 concluídas e 4 em andamento); orientações de Monitoria (10 

concluídas e 1 em andamento); orientações de IC (7 concluídas e 1 em andamento); 

orientações de Mestrado (5 em andamento) e orientações de Pós-Doutorado (1 em 
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andamento).Foi representante Docente no Conselho de Depto de História (2011-2013); 

coordenadora do Curso de História (Bacharelado e Licenciatura  de maio 2013 a maio 2015); 

Membro do NDE do Depto de História (maio 2013 a maio de 2015); Presidente da Câmara 

de Graduação da EFLCH (jun 2014 a jun 2015) e é Membro da CCH e do NDE (desde maio 

2015). 

 

Wilma Peres Costa 

Historiadora, com Livre Docência na Área de História Econômica pela Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas), onde também realizou o concurso de Titular. Realizou 

estudos pós-graduados no University College London e na École des Hautes Études em 

Sciences Sociales (EHESS, Paris). Possui graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1973), Mestrado em Sociologia pela 

Universidade Estadual de Campinas (1976) e Doutorado em Sociologia pela Universidade de 

São Paulo (1990). Áreas de experiência e interesse: fiscalidade, escravidão, construção e 

consolidação do Estado, forças armadas, guerras platinas, Guerra do Paraguai, literatura de 

viagens, narrativas de guerra, escrita da História e historiografia. Foi Chefe do Departamento 

de História da Unifesp entre 2007 e 2010. Foi Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em História da Unifesp entre 2011 e 2014. Orienta em nível de graduação e pós-

graduação nesta instituição. É presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos 

e, atualmente, possui projeto de pesquisa intitulado: Memória, Guerra e Escrita da História. 
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6.2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

O curso de História dispõe ainda do apoio de uma secretária e uma técnica em assuntos 

educacionais. De acordo com normas internas, estes servidores atendem a todos os cursos, 

com prioridade para um deles. No caso do curso de História, temos a seguinte configuração: 

 

Elaine Muniz Pires – técnica em assuntos educacionais, Mestre em História, servidora desde 

fev/2010. 

 

Vilma da Silva Castro – secretária executiva, graduação em Secretariado Executivo e 

especialização em Psicopedagogia. Servidora desde fev/2010. 
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7. INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

7.1. Estrutura física do campus 

O campus localizado no Bairro dos Pimentas possuirá, quando totalmente 

concluído, um conjunto de edificações com áreas destinada as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como de apoio acadêmico e administrativo. 

Prédio acadêmico principal com total de 20.767,82m2 . 

O subsolo da edificação (5.565,76 m2 ) contém área de estacionamento coberto 

com 190 vagas para veículos e 61 vagas para motos, salas de manutenção, motoristas, 

ar condicionado, controle e segurança, DG/PTR, depósitos, lavagem, hall, elevadores, 

lixos recicláveis, casa de bomba e cisternas. 

 O térreo (3.073,50 m2) contempla pátio coberto com 961,90 m2 de área com 

livraria e informações, acesso a escadas e elevadores para circulação entre os 

pavimentos, cozinha com 246,35 m2 com salas e apoio. Ainda instalações sanitárias, 

para funcionários e alunos, auditório com 166,28 m2, saguão com 324,25 m2 e 

restaurante universitários com 288,98 m2 e outros.  

O primeiro pavimento com área de 3.009,14 m2 contempla um espaço para uma 

Biblioteca com 709,53 m2, onde está localizado também salas de estudo individual, 

referência, direção, processo técnico, aquisição, higienização, sala de TI, sala de ar 

condicionado, exposições, guarda volumes e copa. Na outra ala temos 16 salas de aula, 

sala de professores, sala de estudo, sala de informática e instalações sanitárias. 

O segundo pavimento com área de 3.006,25 m2 contempla um espaço para uma 

Biblioteca com 812,59 m2, onde está localizado também salas de estudo, sala de TI, sala 

de ar condicionado, exposições. Na outra ala temos 16 salas de aula, sala de 

professores, sala de estudo, sala de informática e instalações sanitárias. 

O terceiro pavimento com área de 3.009,14 m2 contempla um espaço para um 

Centro de Documentação com 228,10 m2, onde está localizado também salas de 

pesquisas, sala de arquivos, sala de reunião, sala de TI, sala de ar condicionado, 

exposições, sala de treinamento técnico, laboratório de línguas I e II, laboratório de 

informática e áudio visual. Na outra ala temos 16 salas de aula e instalações sanitárias. 

O pavimento técnico para área de equipamentos em geral conta com 3.104,03 

m2  

A implantação deste prédio prevê a construção da edificação, praça de 

convivência e quadra esportiva. 
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Prédio “Arco” - Com 4.740m2, divididos em 2 pisos (2370m2 cada piso), após a 

reforma, objetiva-se que esse prédio abrigue no pavimento superior os gabinetes de 

todos os professores equipados com computador conectado à inter e intranet, 

impressora e ramal telefônico. Já no pavimento térreo serão abrigados todos os setores 

de apoio acadêmico e administrativo: Departamentos de Curso, Secretaria de Alunos, 

Apoio Pedagógico, Secretaria de Pós-Graduação e Divisões Administrativas. 

Prédio Anexo -  com total de 777 m2 divididos em 3 pavimentos de 259 m2  

cada um, este prédio oferece 5 salas de aula com capacidade para 

aproximadamente100 alunos em cada uma, dispondo de um elevador que garante a 

acessibilidade aos 3 andares. 

Teatro Municipal – Dentro do campus há ainda o “Teatro Adamastor Pimentas” 

cuja gestão e uso se dão em parceria com a Prefeitura do município. O teatro possui 

5701m2, com 750 lugares, mezanino, camarotes, camarins, fosso, depósitos para 

cenografia, espaços para cafés ou lanchonete, vestiários masculino e feminino, 

iluminação profissional. 

 

7.2. Laboratórios para pesquisa 

A Unifesp possui atualmente cerca de 3.300 computadores, todos estes 

conectados à rede institucional. Destes, 48 compõem estações de trabalho à disposição 

dos alunos do Campus Guarulhos. A expansão dessa estrutura tem sido realizada 

juntamente com a expansão das graduações e se concluirá por meio da implementação 

dos laboratórios que compõem a nova estrutura física do Campus, em processo de 

construção, à qual é destinada parte da verba do Programa Reuni do Ministério da 

Educação para a Unifesp - Campus Guarulhos, de 27 milhões de reais.  

Para além da estrutura de rede de computadores e estações de trabalho, deve-se 

ressaltar que as salas de aula do Campus Guarulhos estão equipadas com projetores 

multimídia. Também as salas para docentes são equipadas com computadores ligados à 

Internet.  

O curso de História também contará com espaços próprios no novo campus dos 

Pimentas, que são o Laboratório de Arqueologia e o Laboratório de Iniciação Científica, e 

espaços compartilhados com outros cursos, como o Laboratório de Humanidades 

Digitais, a sala do projeto PET e o Centro de Memória e Pesquisa Histórica. 
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7.3. Biblioteca 
 

A Biblioteca de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 

São Paulo - Campus Guarulhos iniciou suas atividades em 2007, seu acervo encontra-se 

em fase de implantação. Atualmente é composto por aproximadamente 40 mil livros 

(obras de referência, bibliografia básica e Literatura), 2.798 fascículos de periódicos 

(revistas técnico-científicas, jornais, folhetos) e 525 títulos de multimeios (CD-ROMs, 

DVDs e fitas de vídeo), totalizando cerca de 43.323 mil itens. Novas compras são feitas 

semestralmente a partir de propostas dos docentes de todos os Cursos. A Biblioteca do 

Campus de Guarulhos tem recebido importantes doações nacionais e internacionais, 

tendo incorporado, desse modo, muitas obras raras e inencontráveis no mercado 

editorial, como preciosas coleções de História da Arte e acervos generosamente cedidos 

por importantes historiadores. Destacam-se, no caso da História, o apoio que a biblioteca 

tem recebido dos colegas do Departamento de História da Universidade de São Paulo, 

dentre os quais destacamos o Prof. José Carlos Sebe Bom Meihy, que doou toda a sua 

Biblioteca pessoal e o Professor Marcos Silva que, além de inúmeros livros, doou toda a 

sua coleção de Teses.   

Em seu atual espaço físico provisório, a biblioteca conta com 400 m2, possui 

quatro computadores para pesquisa, conectados à Internet, e espaço para estudo em 

grupo e individual. Sua equipe é formada por 2 bibliotecários, uma assistente 

administrativa e quatro estagiários do CIEE, o horário de funcionamento da biblioteca é 

das 9:00 às 22:00h de segunda a sexta. Possui acervo aberto e para catalogação e 

gerenciamento dos livros e periódicos é usado o software PHL, o qual permite ao usuário 

realizar buscas, renovações e reservas pelo site da Biblioteca de qualquer computador. 

Está disponível também o acesso remoto ao sistema. O sistema de Classificação 

utilizado é a Classificação Decimal de Dewey - CDD, e são usadas para catalogação as 

ferramentas: Tabela Cutter e o Código de Catalogação Anglo-Americano - AACR2. A 

Biblioteca possui acesso às bases: Scielo, Portal de Periódicos CAPES, Portal Domínio 

Público, entre outros de acesso livre para Universidades Públicas.  

O Campus de Guarulhos foi recentemente contemplado pelo programa FAP-

Livros, da FAPESP (Processo 2009/16536-1). Este pedido, destinado a colocar a 

Biblioteca do Campus de Guarulhos em padrão de excelência compatível com seus 

ambiciosos propósitos acadêmicos, solicitou livros e bases eletrônicas nacionais e 

internacionais no valor de R$ 2.200 milhões (Valores: Livros nacionais - R$ 77.078,48, 

distribuídos entre 2.296 títulos. Livros estrangeiros - US$ 2.214.495,21, distribuídos entre 
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9.745 títulos, base de dados (ArtStor, Gale e EEBO) e livros eletrônicos).  Desse total 

solicitado, não houve corte no número de livros, mas somente no de algumas bases. A 

biblioteca do campus Guarulhos também integra o projeto Formação do Acervo da 

Biblioteca Unifesp, com captação em andamento, via Lei Rouanet no valor de 

R$376.800,00 mil. 

 Encontra-se também em andamento solicitação para assinatura de Periódicos 

(em forma convencional e eletrônica), não recobertos pelo Portal Capes, mas 

imprescindíveis para a permanente atualização dos pesquisadores do Campus e sua 

inserção no debate internacional de suas disciplinas. As Bibliotecas da Unifesp 

participam de programas especiais de comutação bibliográficas tais como COMUT, 

EMBRAPA e outros, que visam localizar e obter em outras bibliotecas do País e exterior, 

o material bibliográfico não existente em seu acervo. Além disso, todos os docentes e os 

alunos têm acesso ao portal PERIÓDICOS da CAPES, que disponibiliza vasto acervo 

bibliográfico especializado, não só nos computadores da Unifesp, mas também em suas 

residências, bastando que tenham acesso à Internet e se cadastrem na Intranet da 

Unifesp. 
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Anexo 1  
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Curso de História 
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CAMPUS GUARULHOS 
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Distribuição de Carga Horária – Regulamentação das 

Atividades Complementares  

Grupo Atividade 
Carga Horária por 

Atividade 

 

 

 

 

Iniciação à 

Pesquisa e ao 

Ensino 

 

Iniciação cientifica 

 
30h por semestre 

Participação em grupo PET  30h por semestre 

Monitoria 60h por projeto 

Bolsista BIG 60h por projeto 

Apresentação oral de trabalhos em eventos acadêmicos, como 

palestras, congressos, simpósios, debates, seminários, colóquios 
5h por evento 

Apresentação em formato de pôster em encontros acadêmicos 5h por evento 

Participação como ouvintes em eventos acadêmicos, como 

palestras, congressos, simpósios, debates, seminários, colóquios 

 

Carga horária da atividade (no 

máximo 20 h por atividade) 

Artigos científicos publicados 20h por texto 

Apoio pedagógico conduzido pelo professor – excursões culturais 

e educativas, estudos de meio, aulas de laboratório e feiras 

Carga horária da atividade (no 

máximo 20 h por atividade) 

Participações em grupos de estudo e pesquisa regularizados No máximo 20h por semestre 

Participação na gestão do centro acadêmico de História, Atlética 

ou DCE na UNIFESP  

Carga horária da atividade (no 

máximo dois semestres e 20 h 

por semestre) 

Participação nas comissões de órgãos representativos da 

UNIFESP  

Carga horária da atividade (no 

máximo dois semestres e 20 h 

por semestre) 

Organização ou participação de eventos estudantis  
Carga horária da atividade (no 

máximo 20 h por atividade) 

 

 

 

 

Cultura 

 

 

 

 

Visita programada e monitorada a acervo ou reserva técnica de 

museu integrada a programa acadêmico 
3h por visita 

Eventos e exposições integrados a programa acadêmico 3h por evento/visita 

Visita programada e monitorada a espaço cultural (museu, centro 

cultural, pinacoteca, etc.) integrada a programa acadêmico 
3h por visita 

Participações em atividades culturais como concertos, recitais, 

teatro, cinema, desde que  programadas, monitoradas e 

integradas a programa acadêmico 

3h evento 

Projeto, programa ou atividade de ação comunitária referente ao 

campo de educação e história 

Carga horária da atividade (no 

máximo 20h por semestre) 

 Participação em: workshop, seminário, ciclo de palestras, 

congressos, conferências, encontros 
5h 
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*  Obs: Em princípio, a CCH desaconselha a realização da Atividades Complementares por meio eletrônico por considerar que contradiz  

a finalidade destas atividades; situações excepcionais podem, entretanto, ser examinadas pela CCH. 

** Obs: Se computadas aqui, estas horas de estágio não podem integrar o Estágio Supervisionado em Patrimônio.  

*** Obs: Se computadas aqui, estas horas de estágio não podem integrar o Estágio Supervisionado da Licenciatura ou em Patrimônio.  

 

Informações Importantes. 

1 - Os estudantes do Curso de História Bacharelado e Licenciatura deverão, para se graduar, 

cumprir o equivalente a 200 (duzentas) horas de atividades complementares.  

2 – O aluno tem autonomia para escolher Atividades Complementares dentre as listas acima 

para completar a carga horária exigida.  

3 – As atividades complementares validadas só poderão ser validadas uma única vez durante  

todo o curso.  

4 - Para obterem a certificação em Memória e Patrimônio os estudantes ingressantes 2007 a 

2011 deverão cursar as UCs Arqueologia Histórica, Educação Patrimonial, História e Arquivos, 

História, Cultura Material e Museus, História e Patrimônio Imaterial e História, Espaço e 

Patrimônio Edificado e cumprir 60 horas de atividades complementares específicas do campo do 

patrimônio cultural. Neste caso, é necessário preencher formulário próprio que deve ser entregue 

junto aos comprovantes das 60 horas realizadas na área de patrimônio e em separado as 

demais horas realizadas no formulário geral. As regras para entrega e distribuição da carga 

horária seguem a mesma regulamentação das demais atividades complementares, observada a 

especificidade de cumpri-las na área de patrimônio.  

 

Extensão e 

Aprimoramento 

Profissional 

 

 

Participação em curso, Minicurso ou semana cultural* 
Carga horária da atividade (no 

máximo 20 h por atividade 

Palestras Carga horária da atividade 

Estágio extracurricular com realização de atividades em 

restauração, instalação e catalogação de acervo em museus, 

pinacotecas, centros culturais, bibliotecas etc** 

20h por semestre 

Participação em Curso de Extensão relacionado à área de 

História e outras áreas afins  

Carga horária da atividade (no 

máximo 20h por atividade) 

Projeto, programa ou atividade de ação comunitária referente ao 

campo de educação e história 
Até 20h por semestre 

Estágio remunerado em instituições culturais e de pesquisa *** 30h por semestre 

Apoio pedagógico conduzido pelo aluno – excursões culturais e 

educativas, estudos de meio, aulas de laboratório e feiras 

Carga horária da atividade (no 

máximo 20 h por atividade) 
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5 - O aluno deverá prestar contas da realização das atividades complementares e solicitar a 

validação das horas, entregando, junto à Secretaria de Alunos, os seguintes documentos 

comprobatórios: 

a) Formulário preenchido de descrição das atividades e de pedido de validação das horas, 

disponível no site do campus e na secretaria; 

b) Cópias de certificados de participação em eventos/programas/projetos, com descrição 

das atividades, assinatura dos organizadores, folha timbrada da instituição e indicação 

das horas cumpridas; 

6 – As Atividades Complementares devem ser entregues no máximo um semestre antes da 

conclusão do curso, seguindo calendário definido pela CCH.  

7 - As atividades e horas descritas no formulário estão sujeitas à aprovação da Comissão 

Curricular de História. 

 

CCH – Comissão Curricular do Curso de História. 
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Anexo 2 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp  

Curso de História – Campus Guarulhos 

 

Regulamento das UC Monografia I, II e Defesa 

 

Estabelece as diretrizes do trabalho docente 

e discente nestas Unidades Curriculares 

 

 

Da monografia 

 

Art. 1º – As Unidades Curriculares Monografia I, Monografia II e Defesa constam, 
respectivamente, da grade curricular do 7º e 8º termos do curso de História. Conforme definido 
pelo Item IV do Artigo 3 do Regulamento do Curso de História em vigor, elas são unidades 
curriculares obrigatórias a todos os alunos, que deverão resultar em um trabalho escrito, 
individual e caracterizado pela pesquisa documental e discussão historiográfica, acompanhado 
por um Professor orientador formalmente vinculado ao curso de História. 
 

 

Das relações entre a monografia e outras UC 

 

Art. 2º – Nas unidades curriculares referentes ao Laboratório de Ensino e Pesquisa e ao Estágio 

Supervisionado, os alunos deverão dedicar atenção ao trabalho com diversas fontes e 

linguagens historiográficas, bem como ao exercício da elaboração de projetos de pesquisa. Sem 

prejuízo da especificidade destas UC, tais atividades proporcionarão familiaridade com 

dimensões práticas do ofício do historiador, fundamentais para a elaboração das monografias.  

 

§ Único – As relações acima indicadas não devem excluir a possibilidade da realização de 

discussões sobre a monografia no âmbito de outras UC em diferentes momentos do curso. Tais 

discussões, ao contrário, são esperadas e, sobretudo, desejadas. 

 

 

Das características gerais das UC Monografia I, Monografia II e Defesa 

 

Art. 3º – O Professor responsável pelas UC Monografia I e Monografia II poderá ser o 

coordenador do curso e/ou um docente indicado pela Comissão Curricular do Curso de História 
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(doravante CCH). Os demais docentes serão arrolados, nos documentos referentes às UC, como 

participantes. 

 

Art. 4º – No primeiro mês de aulas da UC Monografia I, este regulamento será divulgado e 

explicado a todos os alunos nela matriculados. 

 

Art. 5º – Após o primeiro mês, os alunos matriculados na UC Monografia I deverão entregar ao 

Professor responsável pela UC uma ficha na qual conste, além de seus dados acadêmicos, o 

tema do trabalho que se pretende desenvolver (incluindo seu recorte espaço-temporal), o título 

(se houver) e a área na qual se insere. A ficha encontra-se em anexo. 

 

Art. 6º – As fichas dos matriculados serão analisadas pela CCH e pelo Professor responsável 

pela UC, que, a partir das informações apresentadas e da consulta aos pares, encarregar-se-á 

da definição dos orientadores de cada trabalho. 

 

Art. 7º – Salvo situações excepcionais, a serem devidamente avaliadas pela CCH, a definição 

dos orientadores e seus orientandos manter-se-á durante o 8º termo, salvo quando houver 

necessidade de mudanças de orientador que, neste caso, deverá ser analisado pela CCH.  

 

Das matrículas nas UCs Monografia I, Monografia II e Defesa 

 

Art. 9° Para se matricular em Monografia I, o aluno deverá ter cumprido 75% dos créditos em 

qualquer uma das modalidades do curso de História, respeitando aquela que estiver mais 

próximo de integralizar os créditos necessários para colar grau. 

 

§1º. A matrícula na Unidade Curricular Monografia I fica condicionada à aprovação prévia nas 

UC’s: 

a. Laboratório de Pesquisa e Ensino em História I, II e III; 

b. Introdução aos Estudos Históricos; 

c. Teoria da História I e II. 

 

Art. 10° Só poderá matricular-se em Monografia II o aluno aprovado em Monografia I. 

 

Art. 11° A matrícula na Unidade Curricular Defesa fica condicionada à matrícula simultânea ou 

aprovação prévia na UC Monografia II. 

Parágrafo Único: A matrícula na UC Defesa poderá ser realizada no primeiro ou no segundo 

semestre do curso.   
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Das características e exigências específicas a cada UC 

 

Art. 12º – A UC Monografia I caracteriza-se: 

 

I – pela orientação acadêmica, a cargo dos Professores orientadores, e por Seminários de 

Pesquisa regulares. 

 

II – pelas seguintes atividades a serem cumpridas pelos alunos nela matriculados: 

 

a) individuais: inscrição em uma área de pesquisa, com indicação do tema a 
ser pesquisado; discussões com o orientador; pesquisa bibliográfica e 
documental; preparação, desenvolvimento e apresentação do projeto de 
monografia; 

 

b) coletivas: participação nos Seminários de Pesquisa previstos pela UC. 

 

III – pela avaliação de cada aluno por seu respectivo orientador, a quem caberá a atribuição de 

0,6 da nota, e o docente responsável, a quem caberá a atribuição de 0,4 da nota.  

 

 

§ 1º – A forma de orientação e a relação entre orientador e orientandos serão definidas por 

critérios próprios a cada orientador, o que valerá também para a UC Monografia II. 

 

§ 2º – O projeto de pesquisa e o plano de redação da monografia serão avaliados pelos 

seguintes critérios: viabilidade e exequibilidade da proposta; trabalho com a bibliografia de 

referência; levantamento inicial de fontes. 

 

§ 3º – As atividades de orientações serão registradas pelo aluno na “Ficha de 

Acompanhamento”, cujo modelo segue em anexo, sendo depois verificada e assinada pelo 

orientador e entregues aos docentes responsáveis ao fim de cada semestre letivo.  

 

Art. 13º – A UC Monografia II caracteriza-se: 

 

I – pela orientação acadêmica, a cargo dos Professores orientadores, e por Seminários de 

Pesquisa regulares, organizados e acompanhados pelo Professor responsável pela UC. 

 

II – pelas seguintes atividades a serem cumpridas pelos alunos nela matriculados: 

 

a) individuais: discussões com o orientador; pesquisa bibliográfica e 
documental; preparação, desenvolvimento e redação da monografia. 
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b) coletivas: participação nos Seminários de Pesquisa previstos pela UC. 
 

 

Art. 14° A UC Defesa caracteriza-se: 

 

I– pela entrega pelos alunos, em data acordada entre o Professor Orientador e estabelecida pela 

CCH da versão final da monografia, a qual será objeto de avaliação por parte dos respectivos 

Professores orientadores e de bancas examinadoras compostas exclusivamente para esse fim. 

 

 

Da avaliação específica da monografia 

 

Art. 15º – na data estabelecida pela CCH os alunos matriculados na UC Defesa deverão 

entregar, com anuência e aprovação do orientador, ao Professor responsável pela UC a versão 

final de sua monografia, a qual deverá seguir as especificações apresentadas no Manual de 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Unifesp. Este Manual está disponível, em versão impressa, na Biblioteca do campus Guarulhos, 

bem como, em versão digital, na página  

<http://humanas.unifesp.br/novo/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=33>. 

 

 

Art. 16º – a avaliação da monografia será feita pelo respectivo Professor orientador e por uma 

banca examinadora composta exclusivamente para esse fim, da seguinte maneira: 

 

I – ao Professor orientador caberá a avaliação global de seus orientandos, a qual levará em 

conta o trabalho que cada um realizou nas atividades individuais e coletivas da UC Monografia II 

e os resultados alcançados com a própria monografia. Sua nota terá peso 0,6 na composição da 

nota final da UC. 

 

II – à banca examinadora caberá a avaliação da apresentação da monografia, a qual levará em 

conta tanto a apresentação oral do trabalho quanto o resumo entregue pelo aluno. Sua nota terá 

peso 0,4 na composição da nota final da UC. A avaliação e apreciação da banca serão 

registradas em ficha destinada a esse fim, cujo modelo segue em anexo. 

 

III – as sessões de apresentação das monografias às bancas examinadoras ocorrerão ao final do 

semestre letivo, em conjunto com o Professor responsável pela UC.  
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§ 1º – Tanto a monografia quanto a sua apresentação serão avaliados pelos seguintes critérios: 

delimitação e problematização do objeto; coerência da estrutura da monografia; discussão 

teórica, historiográfica e/ou documental. 

 

§ 2º – As bancas examinadoras serão formadas por dois professores e presidida pelo orientador, 

que avaliarão diferentes monografias em individuais ou no formato mesa-redonda, agrupando 

trabalhos cujas temáticas e/ou recortes sejam próximos. Nessas sessões, cada aluno terá 15 

minutos para expor o seu trabalho; ao final das exposições, ocorrerá a arguição e a defesa. 

 

§ 3º – As bancas deverão, necessariamente, contar com ao menos um professor formalmente 

vinculados ao curso de História da Unifesp, situação em que se incluem pós-doutorandos, 

Jovens Pesquisadores, bolsistas recém-doutores e similares, se houver, ou ainda mestrandos do 

Departamento de História e doutorandos. 

 

§ 4º – A composição das bancas e a organização das sessões de apresentação das monografias 

caberá à CCH ou a uma subcomissão por ela nomeada, também em conjunto com o Professor 

responsável pela UC e respectivos orientadores.  

 

Art. 14º – Propostas de modificações deste Regulamento poder-se-ão dar com o parecer 

favorável de ao menos 2/3 (dois terços) dos membros da CCH. 

 

Art. 15º – Casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo coordenador da CCH, 

ad referendum da mesma, e submetidos ao Conselho do  Departamento de História . 

 

Art. 16º – Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Aprovado pela CCH em 18 de setembro de 2014. 
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Modelos de Fichas  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

CURSO: HISTÓRIA 

UC: MONOGRAFIA I e II 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 

ALUNO: ______________________________________________________________ 

TURMA: ______________________________________________________________ 

ORIENTADOR:________________________________________________________ 

 

Orientação nº: _____________                                                    Data: _____________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ass. Docente___________________________________________________________ 

 

Orientação nº: _____________                                                    Data: _____________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ass. Docente___________________________________________________________ 

 

Orientação nº: _____________                                                    Data: _____________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ass. Docente___________________________________________________________ 
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Orientação nº: _____________                                                    Data: _____________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ass. Docente___________________________________________________________ 

 

Nota de Monografia I: Orientador _____ (peso 0,6) Docente Resp. pela UC _____(peso 0,4) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

CURSO: HISTÓRIA 

UC: MONOGRAFIA II 

 

 

FICHA DE ENTREGA DA MONOGRAFIA 

 

 

 

 

ALUNO: ______________________________________________________________ 

TURMA: ______________________________________________________________ 

ORIENTADOR:________________________________________________________ 

 

TEMA:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

Declaro ter recebido a versão final: 

(     ) Monografia                             Data______________________________________ 

(      ) Paper                                      Data______________________________________ 

 

Observações:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ass. Docente: __________________________________________________________ 

 

Nota:_____________________________________  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

CURSO: HISTÓRIA 

UC: MONOGRAFIA II 

COLÓQUIO DE DEFESA- BANCA EXAMINADORA 

 

ALUNO: ______________________________________________________________ 

TURMA: ______________________________________________________________ 

ORIENTADOR:________________________________________________________ 

 

TEMA:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR:__________________________________________________________ 

CONSIDERAÇÕES:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR:__________________________________________________________ 

CONSIDERAÇÕES:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

PROFESSOR:__________________________________________________________ 

CONSIDERAÇÕES:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Nota:_______________________________ 

Média Final:_________________________ 
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Universidade Federal de São Paulo – Unifesp 

Curso de História 

 

Monografia I – Ficha inicial 

 

Nome do aluno: _________________________________________________________ 

Nº de matrícula: _________________________  

Turno: ______________________________         

Ano de ingresso no curso: _________________       

E-mail: _________________________________ 

Tema da monografia: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Objeto e recorte espaço-temporal: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Título da monografia (ainda que geral e/ou provisório, se for o caso): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Guarulhos, _____ de _________________ de _______ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do aluno    

Para uso da CCH 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Regulamento da Comissão Curricular do Curso de História 

 

Estabelece regras para o funcionamento 

da Comissão Curricular do Curso de 

Graduação em História da UNIFESP 

 

Art. 1º - A Comissão Curricular do Curso de Graduação em História (doravante CCH) é 

órgão assessor do Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação e destina-se a 

coordenar, planejar e supervisionar o desenvolvimento das atividades curriculares do curso. 

§ 1º - A CCH vincula-se ao Departamento de História e suas decisões devem ser submetidas 

à aprovação expressa dele, registradas nas respectivas atas. 

§ 2º - A CCH pode designar membros ou comissões para tarefas específicas referentes a 

temas de sua competência. O resultado desse trabalho será submetido à CCH. 

 

Art. 2º - São atribuições e competências da CCH: 

I – coordenar e orientar a qualidade do ensino de graduação, em conjunto com o corpo 

docente, discente e técnicos envolvidos; 

II - elaborar e implementar as estratégias, diretrizes e normas necessárias para garantir o 

pleno funcionamento do Curso de História, em suas diferentes modalidades; 

III - promover a integração e acompanhar o desenvolvimento das Unidades Curriculares 

(UCs) que compõem a matriz curricular do curso; 

IV - acompanhar a execução do currículo, estabelecendo em conjunto com os docentes das 

UCs os conteúdos e sua duração, propondo, quando couber, a reformulação da matriz 

curricular a ser submetida aos órgãos competentes da UNIFESP; 

V – normatizar, apreciar e emitir parecer sobre as equivalências de UCs; 

VI – normatizar, apreciar e decidir as solicitações de trancamento de matrícula; 

VII – normatizar, apreciar e decidir as solicitações de transferências de qualquer tipo; 

VIII – normatizar, apreciar e decidir as solicitações de matrícula de alunos especiais; 

IX - normatizar, apreciar e decidir acerca das solicitações de aproveitamento de estudos 

concluídos com êxito; 

X – normatizar e avaliar as Atividades Complementares do curso de graduação em História; 

XI - normatizar a elaboração e formas de apresentação da Monografia de conclusão de 

curso; 

XII - fixar pré-requisitos a UCs, quando couber; 
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XIII - autorizar matrículas em UCs e estabelecer critérios de seleção quando a oferta de 

vagas for menor que a demanda; 

XIV - credenciar UCs: 

a) eletivas, para oferta aos alunos matriculados no curso de História; 

b) para oferta a alunos matriculados em outros cursos da UNIFESP. 

XV - desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Regimento Geral 

da UNIFESP e pelos órgãos deliberativos superiores; 

XVI- decidir os casos omissos no presente regulamento e eventuais excepcionalidades 

relativas ao curso de Graduação em História; 

XVII- avaliar e emitir parecer em relação ao pedido de extensão de prazo de integralização 

do curso. 

 

Art. 3º - A CCH será composta por 10 (dez) membros com direito a voz e voto, a saber: 

I – Representantes da coordenação do curso de História (o coordenador e o vice-

coordenador), com mandato de 2 (dois) anos; 

II – Cinco docentes do curso de História, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido 

por uma vez consecutiva, por período de igual duração, eleitos pelo Departamento de 

História; 

III – Dois representantes discentes regularmente matriculados, com mandato de 1 (um) ano, 

sem recondução consecutiva, eleitos em pleito organizado pelo Curso de História para este 

fim dois meses antes do término do mandato, do qual participarão os estudantes de História 

regularmente matriculados no curso; 

IV – Um representante do corpo técnico-administrativo, com mandato de um ano, com 

recondução, eleito pelos seus pares entre os funcionários alocados no curso de História. 

 

Art. 4º - O docente com atribuição de Coordenador da CCH será eleito pelo colegiado do 

curso de História, dentre os membros docentes da mesma Comissão. 

§ 1º - No caso de impedimento de seu coordenador, a CCH terá seus trabalhos conduzidos 

pelo vice-coordenador ou por um docente indicado pelos demais membros da Comissão. 

§ 2º - Dois meses antes do término do mandato dos membros docentes da CCH, o 

Departamento de História promoverá, entre seus membros, a eleição dos docentes que 

exercerão o mandato subsequente. 

 

Art. 5º - Os membros da CCH que se ausentarem injustificada e sucessivamente das 

reuniões serão substituídos. Para tanto, será providenciado novo processo de escolha, a fim 

de recompor o quadro de seus membros. 
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Art. 6º - A CCH reunir-se-á: 

I - ordinariamente, uma vez a cada mês, por convocação de seu coordenador, sendo o 

calendário de reuniões agendado na primeira reunião do semestre letivo; 

II - extraordinariamente, quando necessário, por convocação do coordenador ou de 2/3 dos 

membros da CCH. 

§ 1º - As reuniões terão início na hora previamente agendada desde que haja maioria 

simples do quorum máximo previsto, ou trinta minutos após o horário agendado com 

qualquer número de membros. 

§ 2º - A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá ser pública e divulgada pelo 

coordenador ou pelos 2/3 convocantes com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

§ 3º - As deliberações se darão por maioria simples dos votos dos presentes e, em caso de 

empate na votação, prevalecerá o voto do coordenador. 

§ 4º - Os trabalhos da CCH deverão ser formalmente registrados. 

 

Art. 7º - Propostas de modificações deste Regulamento poderão se dar com o parecer 

favorável de ao menos 2/3 (dois terços) dos membros da CCH. As modificações devem ser 

submetidas aos órgãos competentes da UNIFESP. 

 

Art. 8º - Casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo coordenador da 

CCH, ad referendum da mesma, e submetidos ao Departamento de História e ao Conselho 

de Graduação, quando for o caso. 

 

Art. 9º - Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Aprovada pela CCH em setembro de 2009 

Alterações Aprovadas pela CCH em 21 de novembro de 2013 

Alterações Aprovadas pelo Departamento de História em 13 de Novembro de 2013 

 

 


