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1. INTRODUÇÃO  

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) que foi criada pela Lei 2.784 de 14/01/1970, 

autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 77.496 de 27/04/1976, instalada em 31/05/1976, 

reconhecida pela Portaria Ministerial portaria nº. 874 de 19/12/1986 e recredenciada pelo Decreto 

Estadual 9.271 de 14/12/2004 e pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25 de novembro de 2016. É 

mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia. O campus universitário possui 

uma área total de 1.161.728 m². A localização da UEFS na zona limítrofe da região do semiárido 

baiano definiu a sua vocação para o semiárido nordestino, contemplado desta forma no seu Projeto 

Pedagógico Institucional como a região “onde desenvolve seus projetos e programas acadêmicos, 

culturais e sociais, [...] contribuindo estrategicamente com a transformação da realidade de Feira de 

Santana e região, através das suas diversas linhas de atuação. ” (UEFS, 2011, p.9). 

A UEFS vem se expandindo rapidamente, concentrando suas ações no centro-norte baiano, 

e está presente em cerca de 150 municípios baianos, em cumprimento do seu objetivo social, que é 

preparar cidadãos que venham a exercer liderança profissional e intelectual no campo das atividades a 

que se propõem. O cumprimento desta função social a torna reconhecida como uma das mais 

expressivas Instituições de Educação Superior do Estado da Bahia e do País. 

Ao pensar o projeto pedagógico para um curso de Licenciatura em História na UEFS não 

podemos esquecer que na sociedade de hoje, com suas mais variadas questões de conhecimentos, se 

exige cada vez mais sujeitos históricos que desenvolvam competências para compreender e interferir 

nas mais complexas situações. Dessa forma, o curso de Licenciatura em História vem contribuindo 

para suprir demandas por professores de História na educação básica, bem como por profissionais que 

venham lidar com as questões relacionadas à memória social e ao patrimônio.   

Portanto, este projeto resulta do esforço de revisão e atualização da proposta inicial do curso 

de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Feira de Santana, autorizado a funcionar 

através do Decreto nº 92.925 de 16/07/86 e reconhecido através da Portaria Ministerial nº 1.210, de 

13/08/1992 e que passou por uma primeira reforma curricular no ano de 2003 para atender a resolução 

do CES n.13 de 13/03/2002 e as resoluções CNE/CP01 e 02 de 2002. Desde sua implantação em 

2004, o currículo de História sofreu adequações necessárias ao cumprimento da legislação vigente. 

Através do Parecer CNE/CPnº2 de 9 de junho de 2015 e Resolução CNE/CPnº2 de 1º de julho de 

2015, o Conselho Nacional de Educação determinou que os cursos de Licenciatura passassem a ter 

uma carga horaria mínima de 3200 horas e exigiu que as IES adequassem seus currículos em 
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cumprimento às novas exigências e que forçou o curso de História iniciar novo processo de reforma 

curricular. 

 

A reforma do projeto do curso é uma demanda mais que urgente, é imprescindível, pois se 

faz necessário promover alterações essenciais que atendam aos instrumentos legais, assim como 

contribuir para uma melhor formação e consequentemente com o bom funcionamento do curso. Assim, 

o projeto pedagógico curricular do curso de História, ao mesmo tempo em que vem atender às 

determinações da LDB (Lei nº 9.394, de 20/12/1996) e à Resolução CES nº 13, de 13/03/2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de História está em consonância com o Plano 

Nacional de Educação – PNE (Lei13.005/2014) e a Resolução CNE/CPnº2 de 1º de julho de 

2015/Parecer CNE/CPnº2 de 9 de junho de 2015. 

Dessa forma, construímos um curso de História voltado para análise crítica da sociedade em 

suas mais diversas temporalidades, privilegiando o diálogo entre universidade, comunidade e a 

sociedade. Neste sentido, mantém-se a perspectiva que o currículo deve conter elementos que 

indiquem a articulação com os conteúdos trazidos pelos sujeitos e o mundo do trabalho e da vida, de 

modo que o curso buscará implementar, através de sua estrutura e de suas ações na comunidade, a 

prática da integração social mediante a valorização das múltiplas vozes existentes na sociedade, 

estabelecendo ligação entre a vida acadêmica e a vida dos sujeitos. Dentro desse princípio, o lastro 

teórico que subsidia a proposta pedagógica para o curso de História assenta-se no entendimento do 

currículo não como uma entidade metafísica e a-histórica, mas como um construto sócio histórico que 

envolve diferentes atores sociais, devendo assim num permanente processo de fazer e refazer visando 

assegurar a formação de profissionais capacitados a produzir, discutir e transmitir o conhecimento 

histórico articulando, teoria e prática sobre os processos de construção do conhecimento no interior e 

fora dos espaços escolares. 

Dessa forma, os alunos estarão aptos a:  

 Compreender o papel social da escola na sociedade contemporânea;  

 analisar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento inerentes à 

formação profissional;  

 conhecer as discussões pertinentes ao planejamento, realização, gestão e avaliação de 

situações didáticas com vistas à aprendizagem dos alunos;   

 analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática;  

 valorizar a prática investigativa, obtendo familiaridade com os procedimentos de 

investigação e com o processo histórico de produção e socialização do conhecimento nos 

espaços de educação formal e não formal. 
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Assim, esperamos ser um espaço para a experiência do desenvolvimento humano-social, 

onde elementos como a ética, a responsabilidade social, o aprimoramento das habilidades para 

comunicação e interação interpessoal contribuam, em conjunto, para a formação do indivíduo cidadão, 

interessado e comprometido com a identificação e resolução das questões de interesse comum para a 

sociedade. 
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2. ESTRUTURA 

 

I. DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

a) Data de início de atividades, denominação e localização 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição pública e gratuita, 

mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia e teve o início de suas atividades 

em 31 de maio de 1976. 

O Campus Universitário situa-se na Av. Transnordestina, S/N, bairro Novo Horizonte, CEP 

44.036.900, Feira de Santana, Bahia, Brasil. A instituição congrega ainda o Pólo UAB em Pintadas e o 

Campus Avançado da Chapada Diamantina, em Lençóis, ambos no estado da Bahia, e outros prédios 

(Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA, Observatório Astronômico Antares; Horto Florestal; 

Clínicas Odontológicas; Chácara Xavante, Biblioteca Monteiro Lobato, Serviço de Assistência Jurídica 

(SAJ), situado no Fórum Felinto Bastos, o Prédio dos Ex-Combatentes e CSU – Centro Social Urbano), 

localizados em diferentes bairros de Feira de Santana, onde funcionam, além de atividades de ensino, 

atividades de pesquisa e de extensão. 

 

b) Trajetória político-constitucional com atos legais que a consolidaram institucionalmente 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi criada pela Lei 2.784 de 24 de 

janeiro de 1970, sendo autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 7.7496 de 27 de maio de 1976, e 

instalada em 31 de maio de 1976. A UEFS teve sua origem a partir da Faculdade Estadual de 

Educação de Feira de Santana, na década de 70, criada sob a denominação de Fundação 

Universidade de Feira de Santana (FUFS), posteriormente transformada em autarquia através da Lei 

Delegada Nº. 12, de 30 de dezembro de 1980, passando à atual denominação.  

Ela foi reconhecida através da Portaria Ministerial de Nº 874, de 19 de dezembro de 1986. 

Posteriormente, foi recredenciada pelo Decreto Estadual de Nº 9.271, de 14 de dezembro de 2004, 

embasado no parecer CEE 312, de 8 de dezembro de 2004. A UEFS foi recredenciada em 2016 

através do Decreto nº 17.228 de 26 de novembro de 2016, por mais 8 anos. 
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c) Contexto geoeducacional e social em que se insere 

 

A UEFS localiza-se em um ponto significativamente estratégico de convergência migratória, a 

cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se destaca por ser um importante entroncamento rodoviário 

do Norte-Nordeste brasileiro. O município de Feira de Santana está localizado a 108 km a noroeste da 

capital baiana, Salvador. Feira, como é apelidada, é a segunda cidade mais populosa do Estado e a 

maior cidade do interior do Norte-Nordeste em população. É também a sexta maior cidade do interior 

do país, com uma população superior a de oito capitais brasileiras. Tem como região prioritária de 

atuação o semiárido, onde desenvolve seus projetos e programas acadêmicos, culturais e sociais, 

contribuindo estrategicamente para o desenvolvimento nacional e a elevação da qualidade de vida da 

população. 

Na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é sede da maior região metropolitana do 

interior nordestino, a Região Metropolitana de Feira de Santana, que concentra cerca de 757.036 

habitantes em 2.265.426 km. Segundo o IBGE1, a população do município em 2010 era de 556.642 

habitantes, em 2017, a população estimada chega a 627.477 habitantes e sua unidade territorial conta 

com 1.337,993 km2. Feira de Santana pertence ao Território de Identidade Portal do Sertão, que abarca 

uma população de 856.252 habitantes num conjunto de 17 municípios2.  

Feira de Santana possui duas universidades públicas, a Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB) e a UEFS, sendo esta a mais antiga e única estadual, que possui, na sua oferta 

regular 28 cursos, 12 licenciaturas, 13 bacharelados e 3 cursos com dupla modalidade. Ainda no 

ensino superior, a cidade conta também com instituições de educação tecnológica como o Instituto 

Federal da Bahia (IFBA) e o Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), além de 

várias faculdades particulares, que também recebem alunos das cidades vizinhas. No campo 

profissionalizante, conta também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O Município possui, vinculados à educação, os seguintes Conselhos: Municipal de Educação, 

Municipal de Acompanhamento do FUNDEB e de Alimentação Escolar. Há em Feira, uma rede de 

ensino que possui 223 escolas que ministram ensino Pré-Escolar, 443 de Ensino Fundamental e 38 de 

Ensino Médio. Em 2012, segundo o IBGE, Feira contava com 83.202 matriculas e 4.000 docentes no 

Ensino Fundamental, e 21.105 matriculas e 1.588 docentes no Ensino Médio. 

                                                 
1 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/feira-de-
santana/panorama>, Avesso em: 30 nov. /2017. 
2Compõem o território, além de Feira de Santana, os municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio 
Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, 
Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova). Dados obtidos na FAEB 
(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia), através do link http://www.faeb.org.br/perfil -de-territorios/portal-
do-sertao.html(acessado em 04/08/2015).  
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Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município em 2012 era 

de R$15.199,91, totalizando R$8.635.051.000,00, composto de valor adicionado na agropecuária de 

R$39.780,00, de valor adicionado na indústria de R$1.840.038,00 e de valor adicionado nos serviços 

de R$5.367.869,00. 

Quanto aos índices sociais, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano3, Feira de 

Santana possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,712 em 2010, vindo de 

0,460 em 1991, passando para 0,585 em 2000, demonstrando clara evolução, sendo o 5º melhor do 

estado. Na composição deste IDH, também houve modificações nos subíndices que o compõem: de 

2000 para 2010, o IDH - Educação passou de 0,44 para 0,619; o IDH - Longevidade, de 0,716 para 

0,820, e o IDH - Renda, de 0,634 para 0,710. Portanto, todos os três subitens evoluíram. Nesse ínterim, 

salientamos que desde a sua criação, a UEFS vem contribuindo com a transformação da realidade de 

Feira de Santana e região, através das suas diversas linhas de atuação. Na condição de universidade 

pública, tem assumido o compromisso de apresentar soluções para os problemas sociais através de 

programas de integração com a comunidade que englobam diversas linhas de ação, em áreas como: 

educação, saúde, artes e cultura. 

Tendo como responsabilidade social, o compromisso de formar profissionais-cidadãos, a 

UEFS conta com a Pró-reitora de Ensino de Graduação, que busca o constante aperfeiçoamento da 

formação inicial, estimulando um ambiente crítico de produção do conhecimento e de 

comprometimento social.  

A PROGRAD atua direta ou indiretamente em programas, ações e processos acadêmicos, 

formativos ou regulatórios, pertinentes ao desenvolvimento acadêmico da instituição. Orienta, 

assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento ou reformulação de projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, implementa a criação de cursos/turmas de oferta especial, 

gerencia o Programa de Viagens de Campo e o Sistema Acadêmico, além de propor e coordenar 

programas de qualificação da formação profissional discente, a exemplo do PIBID/CAPES, PET Saúde, 

Pró Saúde e a Monitoria. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID contempla os cursos de 

Licenciatura da UEFS com o intuito de contribuir para a elevação da qualidade da escola pública. 

Atualmente, o PIBID/UEFS conta com o total de 603 Bolsistas de Iniciação a Docência, 86 Bolsistas 

Supervisores, 36 Coordenadores de Área, 1 Coordenadores de Gestão de Processos Educacionais e 1 

Coordenador Institucional e desenvolve atividades de iniciação à docência em 41 escolas parceiras no 

município de Feira de Santana. 

                                                 
3 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, obtido no link <http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/feira-de-
santana_ba#idh>, em 30/11/2017. 
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O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró Saúde) e o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde), foram criados através da parceria 

entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e têm como pressupostos a consolidação da 

integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho. Os Cursos de Graduação da Área 

de Saúde envolvidos nos Programas na UEFS são: Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia, 

Educação Física, Ciências Biológicas e Psicologia. 

O Programa Bolsa Monitoria disponibiliza um total de 100 vagas que contemplam estudantes 

com bolsas oriundas de projetos de professores orientadores, lotados nos nove departamentos da 

UEFS. Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de um curso, permitindo, assim, a 

atuação desses monitores em outros cursos, que não exclusivamente o seu, favorecendo, dessa forma, 

a ampliação para um olhar multidisciplinar desses estudantes. 

Além disso, tramitam pela PROGRAD os vários processos relativos à vida acadêmico-

institucional dos docentes e discentes e a responsabilidade pelo processo seletivo para ingresso ao 

ensino superior – ProSel e pelos processos estudantis de transferência, reintegração, matrícula 

diplomado e matrícula especial em disciplinas isoladas. A UEFS através PROGRAD mantém o controle 

do ProSel, através do acompanhamento da empresa executora definida no âmbito de licitação pública. 

É preocupação da PROGRAD ainda, a formação docente com caráter contínuo, dialógico e 

formativo, visando um amplo e diversificado processo de aperfeiçoamento com vistas à aprendizagem 

coletiva e à melhoria na qualidade de vida dos docentes e discentes da UEFS. Nesse sentido, a 

PROGRAD, através do PROFACE – Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de 

Experiências Educacionais, investe em ações que fomentam a pedagogia universitária em prol do 

fortalecimento das práticas pedagógicas e das relações interpessoais no ambiente acadêmico  

Com a finalidade de acompanhar a implantação e implementação de ações relacionadas à 

Política Institucional de Educação Inclusiva, aprovada pelo CONSEPE (2012), o Núcleo de 

Acessibilidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (NAU) foi criado em abril, pela Portaria 

Nº 629/2017. É constituído por profissionais vinculados a diversas instâncias da universidade, para 

assegurar a interação propositiva e participativa no planejamento, execução e avaliação das propostas. 

Dentre as várias ações previstas na Política Institucional de Educação Inclusiva, o NAU 

objetiva tornar a universidade acessível, visando a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas e 

atitudinais. Propõe-se a atuar no âmbito da formação acadêmica dos estudantes e dos docentes, para 

possibilitar participação e aprendizado a todos os estudantes, como os que possuem deficiência ou 

outras necessidades educacionais especiais. 

O NAU pretende contribuir para a formação humana dos estudantes e profissionais da UEFS, 

por meio de processos educacionais orientados por valores democráticos, solidariedade, compaixão e 
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sensibilidade, para a convivência com a diversidade/diferenças humanas sem que estas sejam motivo 

de preconceito e discriminação.  

A PROGRAD promove ainda o desenvolvimento de ações que consolidam a UEFS como 

espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante, estimulando 

e apoiando metodologias que priorizem a atuação do estudante na investigação de problemas locais e 

regionais em conexão com o quadro nacional ou internacional. Nesse âmbito, insere-se o esforço de 

definição de políticas de qualificação dos cursos de graduação, através das diversas propostas e ações 

que denotam políticas articuladas de apoio ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.  

Para a sistematização e execução de ações extensionistas, a UEFS pode contar com a 

atuação da PROEX – Pró Reitoria de Extensão. De acordo com o conceito construído pelo Fórum 

Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, a Extensão Universitária “sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade”.  

Na Universidade Estadual de Feira de Santana, a principal função da Extensão é identificar 

as potencialidades externas e internas e estabelecer uma interface social, assumindo o papel de 

parceria nas diversas atividades do seu entorno. 

O compromisso social da UEFS tem sido fortalecido pelas ações extensionistas articulando o 

ensino e a pesquisa, possibilitando uma relação dialógica e transformadora entre todos os envolvidos 

nestas ações. É importante ressaltar o princípio educativo da extensão quando se propõe a sair dos 

muros da universidade estabelecendo uma relação de troca de saberes com a sociedade, o que implica 

na apreensão da realidade e em uma real intervenção. Neste contexto a curricularização da extensão 

tem lugar privilegiado como ação fundante na garantia da indissociabilidade entre a extensão, o ensino 

e a pesquisa. 

Através dos programas de extensão e cultura a Instituição tem interferido propositivamente na 

realidade dos municípios contemplados, principalmente nas áreas de saúde, educação, meio ambiente 

e qualificação profissional, especialmente dos professores do semiárido, o que tem contribuído para a 

melhoria da qualidade da educação em seus níveis e modalidades.  Além disso, essas ações 

fomentam a preservação do saber e das tradições regionais. 

A extensão permite identificar o que deve ser pesquisado e ensinado, e para quais fins e 

interesses se buscam novos conhecimentos, dentro da dinâmica de criação e recriação em vista das 

transformações sociais. As ações extensionistas são desenvolvidas no formato de programas, projetos 

e cursos de extensão, além de eventos institucionais e interinstitucionais.   
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Nos últimos anos a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e Programas de 

Extensão (sendo em 2017 mais de 130 projetos e mais de 40 programas), com importante participação 

no edital PROEXT/MEC, resultando no alargamento da participação de estudantes, que se reflete na 

ampliação do número de bolsas de iniciação extensionista demandadas e ofertadas (atualmente 150) e 

na crescente adesão ao programa de voluntariado da Instituição. 

Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira Idade, pela 

sua especificidade e grande abrangência, que em 8 de agosto de 2017 completou 25 anos de 

existência, atendendo a uma média de 950 idosos anualmente. Essas ações envolvem todos os cursos 

da UEFS, somando esforços dos corpos docente e discente no atendimento à comunidade, além do 

vínculo da Universidade com outros segmentos sociais.  

Dentre os vários eventos realizados pela PROEX ou com seu apoio, é relevante destacar a 

Feira do Livro – Festival Literário e Cultural – realizado anualmente e de abrangência regional, que 

atingiu um público de aproximadamente setenta mil pessoas no ano de 2016, com superação desse 

público no ano de 2017, quando ocorreu sua 10ª edição.  

A Feira do Semiárido é um evento realizado a cada dois anos dentro do campus da UEFS em 

parceria com a UFRB, a UNEB, Governos Estadual e Municipal, além de representantes dos 

movimentos sociais e tem como objetivo problematizar o semiárido em seus aspectos econômicos, 

sociais e culturais, contribuindo para a geração e troca de conhecimentos.  

A Semana de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento nacional, realizado anualmente pela 

PROEX com o apoio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Ministério de Ciência e 

Tecnologia. No ano de 2017, foi realizada pela PROGRAD, como parte da SNCT, a I Feira de 

Graduação da UEFS, com o objetivo de divulgar os Cursos de Graduação, suas principais atividades, o 

perfil profissional, áreas de atuação, alem das políticas de acesso e permanência, programas de bolsas 

acadêmicas e programa de internacionalização. 

A Pró-reitora de Extensão também desenvolve dois projetos de extensão em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado: O Projeto Universidade para Todos (UPT), curso pré-vestibular 

gratuito, oferecido através da UEFS e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e trata-se de 

uma ação afirmativa que busca preparar alunos para o ingresso no ensino superior.  O Programa 

Todos pela Alfabetização (TOPA) é um programa de Alfabetização de Jovens e Adultos que na região 

de abrangência da UEFS atinge a 25 municípios baianos. A relação da UEFS com estes projetos 

governamentais não é apenas de reprodução da proposta apresentada pela SEC/BA, mas apresenta 

contribuições com o objetivo de garantir maior qualidade das ações implementadas. 
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Assim, pretende-se consolidar o conceito da Extensão desvinculada do caráter 

assistencialista, tornando-a um momento privilegiado de produção e troca de conhecimentos entre a 

Universidade e a sociedade onde está inserida. 

Outro aspecto da UEFS que tem ganhado destaque no cenário nacional, diz respeito ao 

campo da pesquisa, fomentada pela Pro Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que tem como missão 

gerir as políticas institucionais de pesquisa, Pós-graduação e inovação tecnológica e dar apoio às 

atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos membros da comunidade universitária. A missão 

da PPPG é gerir as políticas institucionais de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica e dar 

apoio às atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos membros da comunidade universitária. 

Em acordo com os Departamentos, Colegiados, Núcleos e Grupos de Pesquisa, a PPPG supervisiona, 

coordena, planeja, executa, acompanha e avalia as atividades relacionadas à pesquisa, à produção 

científica e à pós-graduação. É sua tarefa também estabelecer relações com outras universidades, 

institutos de pesquisa e órgãos de fomento, sempre que o tema é a pós-graduação, a pesquisa e a 

inovação. 

Pesquisa e Pós-graduação são áreas em que a UEFS tem crescido muito nos últimos anos. 

O primeiro programa de pós-graduação stricto sensu foi implantado em 1997, quando a universidade 

tinha 21 anos, mas desde então a expansão e a qualificação são constantes e hoje nossos programas 

abrangem todas as grandes áreas do conhecimento. São, atualmente, 18 programas próprios de pós-

graduação stricto sensu, dos quais 14 acadêmicos (dez cursos de mestrado e quatro de mestrado e 

doutorado) e quatro mestrados profissionais. Há ainda outros três mestrados profissionais em rede e 

quatro programas interinstitucionais (um mestrado, um doutorado e dois programas com mestrado e 

doutorado).  

A pesquisa também se tornou uma prática arraigada em todos os departamentos. Existem 

(dezembro de 2016) 566 projetos de pesquisa cadastrados na UEFS, dois quais 47,5% captaram 

recursos através de editais no ano de 2016. Tais pesquisas envolvem não apenas docentes, mas 

também analistas universitários e estudantes. A esses projetos estão associadas 408 bolsas de 

iniciação científica4, a maior parte custeada por agências de fomento (CNPq e FAPESB).  

O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT é o setor responsável pela gestão da política de 

inovação, da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sua missão é promover e cuidar da 

propriedade intelectual e da transferência do conhecimento gerado no âmbito da UEFS, fortalecendo a 

integração entre universidade, órgãos do governo, setor produtivo e sociedade. O NIT também 

acompanha as incubadoras tecnológicas e empresas júnior criadas na UEFS.  

                                                 
4 O número se refere ao total de bolsas disponibilizadas em editais no ano de 2016. 
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Outro campo de atuação da PPPG é a captação de recursos para investimento em 

infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Coordenando equipes de pesquisadores de todos os 

departamentos, a PPPG tem conseguido inscrever projetos da UEFS em editais de agências como a 

FINEP e, através deles, tem obtido recursos que dificilmente poderiam ser conseguidos de outras 

fontes. Com tais recursos foi possível construir e ampliar prédios e instalações físicas para laboratórios 

e ambientes de pesquisa, espaços físicos para os cursos de pós-graduação e adquirir equipamentos de 

alto custo. 

Para cumprir com sua missão a PPPG dispõe de uma equipe técnica estruturada em 

coordenações (de Iniciação Científica, de Pesquisa, de Pós-graduação e o Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT), além de secretaria e o gabinete do pró-reitor. Mas a equipe da PPPG não atua 

sozinha. Muitos de seus processos decisórios ocorrem em espaços coletivos de avaliação e 

deliberação, como o Comitê de Iniciação Científica, o Fórum de Coordenadores de Pós-graduação e a 

Câmara de Pós-graduação e Pesquisa. 

A Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI tem como objetivo principal 

contribuir para que uma das dimensões da missão da UEFS, que é a inserção internacional da 

Universidade, seja efetivada com qualidade.  

Criada em 1997 e reestruturada em 2007, a Assessoria dissemina ações junto à comunidade 

universitária que contribuam para o fortalecimento da Política de Internacionalização da Instituição, 

baseada nos seguintes eixos: 

1. Mobilidade Estudantil na/da Graduação e Pós-Graduação; 

2. Integração em Redes Internacionais; 

3. Ampliação de Pesquisas num âmbito interinstitucional; 

4. Captação de Recursos para a Cooperação Internacional. 

Atualmente a UEFS integra importantes Redes e Organismos, como a Agência Universitária 

de Francofonia (AUF), o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), a Associação dos 

Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI) e a ABRUEM – 

Câmara de Internacionalização.  

Mantém, também, parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES na Argentina, Áustria, 

Bélgica, Benin Canadá, República do Congo, República Democrática do Congo, Moldávia, Marrocos, 

Bolívia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal, Romênia e Uruguai, com as 

quais desenvolve atividades de pesquisas e eventos conjuntos, mobilidade discente na graduação e 

pós-graduação.  

O desenvolvimento da internacionalização da UEFS tem sido pautado numa perspectiva 

proativa, buscando sempre novas oportunidades, no intuito da melhoria da qualidade e excelência 
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acadêmica, delineado por um processo contínuo e em permanente mudança, que tem em conta o 

papel do ensino superior para o desenvolvimento da sociedade, sua finalidade, interesses, as 

motivações institucionais e, por conseguinte, capacidade dos egressos de competir no mercado de 

trabalho. No momento, essa ação é fomentada por Programas como: 

  Programa Institucional Bolsa Intercâmbio (UEFS). 

  Programa de Mobilidade Nacional 

  Programa Brasil – Colômbia BRACOL (Grupo Coimbra). 

  Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação - PAEC (OEA/GCUB). 

  Programa de Estudantes Brasil – México – BRAMEX (GCUB). 

  Programa de Pós-Graduação em Pecuária e Agricultura Tropicais BRASIL/MÈXICO 
(PROPAT) 

  Programa Be_a_doc (GCUB). 

Avançou-se ao longo desse período de 02 (dois) para quase 600 (seiscentos) estudantes da 

UEFS que realizaram intercâmbio; mais de 80 estudantes internacionais cursaram graduação ou pós-

graduação da UEFS; ações de internacionalização foram realizadas em torno de 30 instituições não 

parceiras em 12 países como Colômbia, Irlanda, Holanda, Austrália, Reino Unido, Noruega, Alemanha, 

Hungria, através de Programas como Ciência sem Fronteiras, IBrasil e BRACOL. 

Atividades como o Workshop de Internacionalização Universitária, em sua nona edição; Café 

Palestra em sua 13ª edição; Seminário Cultural, com apresentações sobre a cultura dos países dos 

estudantes internacionais; AERI Mundus, exposição de trabalhos de ex-intercambistas;  Summer Class,  

curso de férias de estudantes internacionais; Chat Weel, conversação entre estudantes internacionais e 

comunidade acadêmica e o  AERI Buddy Program, seleção de estudantes para acolhimento aos 

estudantes internacionais; configuram-se como estratégias de difusão da prática da internacionalização 

que oportuniza a diferenciação de currículo e a troca de experiências no aspecto pessoal e profissional.  

A AERI compreende a equidade educativa como uma busca coletiva, para qual a 

internacionalização do Ensino Superior deve e pode contribuir.  Neste sentido, já encontra-se como 

eixo temático do PDI 2017-2021, conferindo o alinhamento da universidade com as novas 

necessidades que o mundo globalizado apresenta.  

Em se tratando de publicações produzidas na instituição, ganha destaque a UEFS Editora, 

criada em 2002, pelo Conselho Administrativo da UEFS, como um órgão suplementar da Reitoria, a 

UEFS Editora só havia publicado, até novembro de 2010, três livros. Faltavam-lhe condições mínimas 

para funcionar efetivamente como editora universitária, o que foi providenciado em fins de 2009: 

espaço físico, equipamentos, um editor (funcionário da Secult, à disposição, sem ônus para a UEFS), 

uma secretária. Já em 2010, passou a contar também com um designer gráfico e uma assistente 

editorial (funcionária da EGBA, à disposição, sem ônus para a UEFS), além de adotar novo logotipo, 
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cujo desenho a sintetiza melhor, nos traços leves e sugestivos de um livro aberto, e vinculou-se à 

ABEU (Associação Brasileira das Editoras Universitárias). Seu Conselho Editorial, integrado por nove 

membros, que são professores indicados para a função por seus respectivos departamentos, começou 

a cumprir o papel que lhe compete. Um desses professores exerce o cargo (não remunerado) de 

diretor da editora.  

Ainda em fins de 2009, a UEFS firmou convênio de cooperação cultural com a Fundação 

Pedro Calmon, órgão da Secretaria de Cultura do Estado, que possibilitou a criação de uma coleção, 

Obras Raras da Cultura Baiana, no âmbito da qual foram publicados em fac-símile quatro livros e um 

periódico há muito esgotados. A partir de 2011, a UEFS Editora publicou obras em regime de coedição 

com duas editoras universitárias baianas — a Edufba e a Eduneb — e três editoras comerciais — 

7Letras (RJ), Anablume (SP) e Geração Editorial (SP); vem participando das Bienais do Livro da Bahia, 

Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tornou-se então conhecida nacionalmente, para o que tem sido 

relevante o trabalho de sua Livraria Interuniversitária, ligada ao PIDL (Programa Interuniversitário para 

Distribuição do Livro), criada em 1985 e que veio a se dinamizar com o crescimento da produção 

editorial aqui referida. 

Dispõe atualmente de apenas um designer gráfico, servidor da UEFS. Está instalada, em sala 

maior e melhor, no CAU III, para onde se transferiu em março de 2015.  

A UEFS Editora prioriza a publicação de obras originais de caráter técnico-científico e 

cultural, fruto de trabalho de pesquisa docente, e obras de ficção (contos, novelas, romances), de 

poesia e infantojuvenis. Serão aceitos para publicação os originais que, apresentados de acordo com 

as normas do Manual do Autor, inscritos em edital que se realiza periodicamente, divulgado no portal 

da Universidade e no site da UEFS Editora, forem aprovados por pareceristas externos à UEFS 

escolhidos pela Editora entre pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, residentes no país.  

Publicou, até o momento, 131 livros em todas as áreas do conhecimento, 128 dos quais nos 

últimos quatro anos e meio, dois deles reeditados, um da área de Biologia e outro da área de História. 

Esses livros, em sua expressiva maioria, são originalmente fruto de trabalhos de pesquisa. Sua 

publicação é viabilizada mediante dois procedimentos: por editais (realiza-se um a cada ano), quando o 

custo é coberto com recursos do orçamento da UEFS, e por fluxo contínuo, quando o custo fica às 

expensas de recursos captados pelos autores.    

Dez exemplares de cada obra publicada são enviados para a Biblioteca Central Julieta 

Carteado para catalogação no acervo. Dois de seus bibliotecários têm sido responsáveis pela 

imprescindível normalização bibliográfica das obras editadas, o que inclui a elaboração das respectivas 

fichas catalográficas. 
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Ressalte-se, ainda, que um exemplar também é enviado para a Biblioteca nacional para fins 

de Depósito Legal. 

  

d) Dimensão da atuação: cursos, professores, alunos, funcionários 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana oferta regularmente 28 (vinte e oito) cursos de 

graduação distribuídos em 04 (quatro) áreas do conhecimento em regime semestral ou anual. Dentre 

as vagas padrão ofertadas em cada curso, 50% são reservadas, pelo sistema de cotas, a candidatos 

oriundos da escola pública, sendo 80% destas reservadas para candidatos que se declararem negros, 

conforme dispõe a Resolução CONSU nº 034/2006. A mesma Resolução estabelece ainda, para cada 

curso, o acréscimo de duas Vagas Especiais, exclusivas para candidatos oriundos de comunidades 

indígenas e quilombolas. 

 

Quadro 01 – Cursos ofertados pela UEFS 

ÁREA CURSOS 
VAGAS POR TURNO TEMPO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 
OFERTA 

DIURNO NOTURNO 

TECNOLOGIA E 
CIÊNCIAS EXATAS 

Engenharia Civil 40 - 10 semestres Semestral 

Engenharia da Computação 40 - 10 semestres Semestral 

Licenciatura em Matemática 40 - 8 semestres Semestral 

Lic. e Bacharelado em Física 40 - 8/9 semestres Semestral 

Engenharia de Alimentos 40 - 10 semestres Semestral 

Licenciatura em Química - 30 9 semestres Semestral 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 
FILOSOFIAS 

Administração - 40 10 semestres Semestral 

Ciências Contábeis - 40 8 semestres Semestral 

Ciências Econômicas - 40 10 semestres Semestral 

Lic. e Bacharelado em Filosofia - 40 8 semestres Semestral 

Licenciatura em História 40 - 8 semestres Semestral 

Lic. e Bacharelado em Geografia 40 - 8 semestres Semestral 

Licenciatura em Pedagogia 40 - 8 semestres Semestral 

Direito - 40 10 semestres Semestral 

Bacharelado em Psicologia 30 - 10 semestres Semestral 

LETRAS 
E ARTES 

Licenciatura em Letras Vernáculas 40 - 8 semestres Semestral 

Licenciatura em Letras c/ Inglês 20 - 8 semestres Semestral 

Licenciatura em Letras c/ Francês 15 - 8 semestres Semestral 

Licenciatura em Letras c/ Espanhol 20 - 8 semestres Semestral 

Licenciatura em Música 20 - 8 semestres Anual 

CIÊNCIAS 
NATURAIS E DA 

SAÚDE 

Lic. em Ciências Biológicas 25 - 9 semestres Semestral 

Bach. em Ciências Biológicas 20 - 9 semestres Semestral 

Licenciatura em Educação Física 40 - 8 semestres Semestral 

Enfermagem 40 - 10 semestres Semestral 

Odontologia 30 - 10 semestres Semestral 

Farmácia 30 - 10 semestres Anual 

Medicina 30 - 12 semestres Anual 

Agronomia 40 - 10 semestres Semestral 

 Total de Vagas 950   
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A UEFS, através da PROGRAD, implementa, ainda, vários cursos/turmas de oferta especial 

através do Programa de Formação de Professores em Serviço (PARFOR); dois cursos experimentais 

de Educação a Distância (UAB/EaD) e uma turma de Direito, para beneficiários da Reforma Agrária 

(Convenio com o PRONERA).  

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) é 

resultado da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação 

Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (PDE) que estabeleceu no país um novo regime de 

colaboração da União com os estados e municípios, respeitando a autonomia dos entes federados. A 

partir de 2007, com a adesão ao PDE, os estados e municípios elaboraram seus respectivos Planos de 

Ações Articuladas (PAR), onde puderam refletir suas necessidades e aspirações, em termos de ações, 

demandas, prioridades e metodologias, visando assegurar a formação exigida na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) para todos os professores que atuam na educação básica. Os planejamentos estratégicos 

foram aprimorados com o Decreto 6.755, de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar a 

formação inicial e continuada desses profissionais. Em 2017, é estabelecido o Programa de Formação 

Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica (PROFIC), uma atualização do PARFOR, 

que além de continuar ofertando Licenciaturas, irá oferecer CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO lato 

sensu aos docentes. 

O PARFOR/PROFIC é destinado aos professores em exercício das escolas públicas 

estaduais e municipais sem formação adequada à LDB. O ingresso nesse programa é realizado por 

meio de inscrição dos professores na Plataforma Freire e validada pela Secretaria de Educação do 

Município, com vistas a oportunizar que esses profissionais desenvolvam conhecimentos científicos 

pedagógicos com ética e compromisso em suas atividades, para construção de uma sociedade justa e 

igualitária. 

A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS está inserida nesse Programa por 

meio do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Feira de Santana (duas turmas) e os demais cursos no 

Campus Avançado da Chapada Diamantina, no município de Lençóis: Licenciaturas em Ciências 

Biológicas, Matemática, Geografia e Letras – Inglês. 

No âmbito da UAB, em 2011, foi aprovado no CONSEPE a oferta do Programa Piloto dos 

Cursos de Licenciatura (Letras/Português e Pedagogia), em parceria com o Polo de Apoio Presencial 

do Município de Pintadas-BA, Município sede do Território de Identidade da Bacia do Jacuípe, território 

 Vagas Especiais 56   

 Total Geral 1.006   
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composto por 17 municípios. Foram ofertadas 100 vagas para cada curso e os professores em sua 

maioria eram da educação básica, oriundos de vários municípios da Bacia do Jacuípe. Visando 

capacitar o corpo docente técnico administrativo da UEFS e representantes do pólo presencial de 

Pintadas para a oferta do Curso Piloto, a PROGRAD/ Coordenação da UAB/UEFS, promoveu um 

Curso de Aperfeiçoamento em EaD (novembro/2010 a março/2011), com carga horária de 154 horas, 

com 91 inscritos.  

No mês de junho de 2012, teve início o segundo curso de aperfeiçoamento na modalidade 

semipresencial da UEFS intitulado Interações Midiáticas na Educação com aula inaugural prevista 

para 14 de junho de 2012 e finalização no dia 10 de abril de 2013. No mesmo ano participou de Edital 

para a oferta de Plano Anual de capacitação Continuada – PACC, intitulado Práticas Educativas em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, no valor de 130.927,08 (Cento e trinta mil novecentos e vinte e 

sete reais e oito centavos). Em 2013 participamos de outro Edital na mesma modalidade, intitulado: 

Projetos pedagógicos e processos avaliativos no ensino a distância, no valor de 143.552,08 

(Cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Esses dois últimos 

projetos foram aprovados pela CAPES, mas só poderiam ser executados após o final do curso 

Interações Midiáticas em Educação, em abril de 2013. Quando finalmente solicitamos recursos para a 

execução dos dois cursos pela UEFS, a CAPES suspendeu a verba de execução. 

Em maio de 2013 foi publicado Edital para a realização do Processo Seletivo de Acesso ao 

Ensino Superior na modalidade de Educação a Distância (ProSel/EaD) para os Cursos de 

Letras/Português e Pedagogia EaD (200 vagas) ofertados através do Polo de Apoio Presencial de 

Pintadas-BA. Ao longo do mesmo ano uma série de chamadas públicas foi realizada para compor a 

Equipe multidisciplinar da UAB: Professores, Tutores (presencial e on line), Designer Instrucional e 

Diagramador, para atuar nos Cursos de Letras/Português e Pedagogia EaD (Chamadas Públicas 

01/2013; 02/2013; 03/2013; 04/2013; 01/2014; 02/2014. No segundo semestre de 2014 o Núcleo 

UAB/UEFS foi estruturado em novo espaço institucional (Prédio dos Programas Especiais de Formação 

Docente) com secretaria geral e de coordenação dos cursos. Desde a oferta dos cursos no segundo 

semestre a UEFS utiliza o seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (moodle) instalado em 

servidor adquirido com recursos do governo federal para a UAB/UEFS. 

Em março de 2015 a Coordenação da UAB/UEFS concorreu ao edital nº 03/2015 - Fomento 

à inovação para o desenvolvimento e aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação em 

Educação, no âmbito do Sistema UAB, concorreu com o projeto intitulado: Laboratório de Educação 

Digital e Inovações Tecnológicas – LEDIT. O projeto foi aprovado e o financiamento era no valor de R$ 

148.00,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), mas por conta do contingenciamento das verbas 

orçamentárias do governo federal, o repasse foi suspenso.  
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No entanto, as ações para a difusão de uma educação digital continuam no âmbito da 

Prograd em articulação com a UAB. Inicialmente em torno da proposta de implantação de um programa 

com vistas à universalização de uma cultura acadêmica digital a partir do Núcleo de Educação Digital e 

Inovação Tecnológica – NEDIT, atual denominação do Núcleo de Educação Superior por meio de 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – NESTIC. A implantação do seu Laboratório objetiva 

difundir a cultura Digital tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos a distância. Em seguida 

mediante a atuação do Comitê de Educação a Distância/Tecnologias da Informação e Comunicação – 

CEAD / TIC da UEFS com intuito de regulamentar a portaria federal nº 1.134, de 10 de outubro de 

2016, que revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e estabelece nova redação 

para o tema da educação a distância. O Comitê elaborou, em outubro de 2017, uma minuta de 

regulamentação do uso dos 20% de ensino a distância nos cursos de graduação presenciais que se 

encontra em tramitação na Universidade e será pauta da Câmara de Pós-Graduação para avaliação e 

posterior aprovação. 

Atualmente, os cursos de Ead Pedagogia e Letras/Português, ofertados pela UEFS no 

Município de Pintadas estão finalizando o sétimo semestre. Em dezembro de 2017 o de 

Letras/Português será concluído e o de Pedagogia em julho de 2018. Cada curso conta com 75 alunos 

ativos no seu corpo discente. Após a finalização dos cursos daremos início ao repercurso: oferta de 

disciplinas para os alunos que foram reprovados ao longo dos cursos. 

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE, constitui um espaço de 

uso comum das licenciaturas nas dependências da UEFS, destinado a promover a interação entre 

diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar o desenvolvimento de 

metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas; a elaboração de materiais didáticos 

de caráter interdisciplinar; o uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC's) e a articulação 

entre os Programas Institucionais de Formação - PROINFOR da UEFS. 

O LIFE-UEFS ao promover a interação entre diferentes cursos de formação de professores 

tem como desafio maior a contribuição aos professores em formação inicial nas licenciaturas, bem 

como interagir e socializar conhecimentos com aqueles que já se encontram em exercício profissional. 

Dessa forma, o LIFE-UEFS busca viabilizar um espaço-tempo de formação entre diferentes cursos de 

formação de professores de modo a incentivar o desenvolvimento de metodologias voltadas para a 

Inovação das práticas pedagógicas; formação de caráter interdisciplinar a estudantes de licenciatura; 

elaboração de materiais didáticos e o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC's).Assim, 

estaremos contribuindo para uma melhor preparação de professores diante dos complexos desafios do 

mundo atual. 
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A docência requer formação profissional para seu exercício, e isso vale principalmente para a 

docência no ensino superior. Entendendo a formação como um processo inerente à condição humana, 

assume-se que ela se constitui durante toda a vida e é afetada pelas ocorrências das itinerâncias, em 

um caminho orientado por princípios que organizam a prática que se renova a cada novo momento de 

tomada de decisão. 

A Pró-reitora de Graduação de Ensino tem estado em sintonia com essa compreensão sobre 

a formação profissional dos seus professores e os reflexos na universidade, valorizado a necessidade 

de promover a construção de um gradativo processo de fortalecimento de política e de ações voltadas 

à valorização do ensino de graduação. Nesse contexto, encontra-se em implantação do Programa de 

Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais – ProFACE, que, orientado 

pelas diretrizes de valorização do ensino de graduação e tem por objetivo promover ações que buscam 

investir nos professores e gestores institucionais, propiciando espaços para ampliar as possibilidades 

de sua formação pedagógica e para o desenvolvimento profissional docente. 

O ProFACE é direcionado por um conjunto de princípios norteadores e referenciais, objetivos 

e estrutura, que apontam necessidade formativas específicas do ser professor universitário. Dentre as 

suas ações, destacam-se: 

Encontros de Formação – tem caráter teórico-prático de média duração, que propõe 

partilhas e trocas de experiências por meio da problematização das práticas instituídas entre os 

docentes de diferentes áreas de conhecimento, sobre temas como avaliação da aprendizagem, 

metodologias de ensino, leitura e produção na universidade, entre outros. 

Oficinas Pedagógicas - atividades de curta duração que visam socializar estudos, 

experiências didáticas, conhecimentos e metodologias utilizadas pelos docentes da instituição, sobre 

temáticas diversas. 

Seminário Pedagogia do Ensino Superior – dar visibilidade às estratégias de ensino e 

aprendizagem desenvolvidas pelos docentes da instituição e partilhá-las com os pares e público interno 

e externo. 

Acolhimento aos Novos Docentes - auxiliar o novo docente em sua inserção na vida 

acadêmica e institucional, informar sobre a estrutura geral da universidade e serviços disponíveis, 

carreira, benefícios, entre outras informações necessárias. 

Em relação aos Recursos Humanos, a UEFS conta, neste momento, com 1.056 docentes e 

792 servidores técnico-administrativos, distribuídos de acordo com os quadros abaixo: 

 

Quadro 02: Quantitativo de docentes por carga horária em 2017 

Classe 
Regime de trabalho 

Total 
20H 40H D.E. 
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Auxiliar 3 82 21 106 

Assistente 3 119 164 286 

Adjunto 10 50 184 244 

Titular 2 16 107 125 

Pleno 1 2 53 56 

Substitutos 0 135 0 135 

Visitantes 1 0 2 3 

Total geral 955 

Fonte: PGDP/UEFS 

 

Quadro 03: Quantitativo dos servidores técnico-administrativos da UEFS em 2017 

Nível de instrução Total 

5º Ano Completo Ensino Fundamental 1 

6º a 9º Ano Incompleto. Ensino Fundamental 4 

Curso Técnico (Completo) 42 

Ensino Fundamental Completo 2 

Ensino Médio Completo 108 

Ensino Médio/Técnico Incompleto 7 

Superior com Doutorado 18 

Superior com Especialização 168 

Superior com Mestrado 60 

Superior Completo 182 

Superior incompleto 90 

Total Geral 682 

Fonte: PGDP/UEFS 

 

Quanto ao número de discentes, a UEFS conta hoje com 8.902 ativos na Universidade5. Para 

melhor atendimento e desenvolvimento desses discentes, a UEFS estimula e desenvolve políticas de 

ações afirmativas através da a Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis – PROPAAE 

foi criada pela Resolução CONSAD nº 065/2013, instalada em 24 de outubro de 2014 e tem por 

finalidade propor, planejar e acompanhar as Políticas de Ações Afirmativas no âmbito da Universidade 

Estadual de Feira de Santana visando atender a comunidade universitária e planejar, implementar, 

coordenar, e consolidar Programas de Assistência Estudantil que visem ampliar condições para a 

permanência dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade social e/ou integrante de 

comunidades tradicionais historicamente excluídos do ensino superior com vistas a contribuir para a 

promoção da inclusão social pela educação. 

A estrutura administrativa da PROPAAE é composta pelo Pró-Reitor, Coordenação Geral, 

Secretaria, Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE, Coordenação de Políticas Afirmativas - 

CPAFIR, Núcleo de Apoio Psicossocial e Psicopedagógico – NAPP e Núcleo de Alimentação no 

Campus – NAC.  

                                                 
5 Fonte: DAA (Divisão de Assuntos Acadêmicos) /UEFS. 
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A Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE gerencia os processos relativos aos 

Auxílios que integram o Programa de Assistência Estudantil da UEFS, além de acolher, encaminhar e 

acompanhar as demandas das Residências Universitárias e das entidades estudantis. As Residências 

Universitárias estão localizadas no Campus da UEFS, a residência tradicional tem capacidade para 176 

estudantes e a residência indígena para 20 estudantes. As Entidades Estudantis são DCE, DA’s, 

Empresas Juniores e Associação Atlética. 

A Coordenação de Políticas Afirmativas - CPAFIR propõe, orienta, avalia, acompanha e 

divulga as Políticas e Programas de Ações Afirmativas, articula parcerias com os setores da 

universidade e instituições externas em prol do fortalecimento da política afirmativa e assistência 

estudantil da UEFS, incentiva e apoia núcleos de discussão na UEFS sobre as temáticas de gênero, 

assistência estudantil, raça e etnia, diversidade sexual, inclusão de pessoas com deficiência em 

educação, articula parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, apoia programas e 

grupos de pesquisa, de estudos e de ações extensionistas voltados para a promoção da diversidade 

étnico-racial, cultural, de gênero e diversidade sexual e pessoas com deficiência, encaminha demandas 

relativas às Políticas Afirmativas e coopera com a execução das Políticas de Assistência Estudantil. 

O Núcleo de Atenção Psicossocial e Pedagógico – NAPP se constituiu em um espaço de 

escuta, acolhimento, reflexão, orientação e de encaminhamento das questões relacionadas aos 

processos educacionais. Tem por objetivo geral atender as necessidades da comunidade estudantil, 

tanto individuais como coletivas no que se refere à prevenção, intervenção, avaliação, 

acompanhamento e orientação no âmbito dos diversos aspectos do processo psico-socioeducativo. 

Para tanto se propõe a assessorar, organizar, acompanhar e/ou implementar ações e iniciativas de 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem na UEFS. 

O Núcleo de Alimentação no Campus – NAC gerencia e fiscaliza os contratos de cantinas e 

do restaurante universitário, monitora as condições higiênico-sanitárias dos serviços de alimentação 

prestados no Campus da UEFS conforme legislação específica e promove capacitação em Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos aos funcionários das cantinas e do restaurante universitário. No 

Campus da UEFS existem quatro Cantinas, duas em modalidade de licitação e duas em modalidade de 

economia solidária por projeto de extensão. O Restaurante Universitário, situado no CAU II no Campus 

Universitário, serve três refeições por dia (café, almoço e jantar) com concessão de subsídios integrais 

e parciais aos estudantes cadastrados no NAC. 
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e) Sistemática de Avaliação Institucional 

 

O processo de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil está subordinado ao 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que foi instituído pela Lei 10.861 

(14/04/2004) e que tem por objetivo realizar o processo nacional de avaliação das IES, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes. Os processos avaliativos do SINAES são 

coordenados e supervisionados pela CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, que dentre outras ações, estabelece a criação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes).  

O MEC prevê ainda, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 e através da Portaria 

2.051/04 (09/07/2004), a criação de Comissões Permanentes de Avaliação (CPA), nas Universidades, 

com o intuito de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar 

e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). 

No caso das Instituições Estaduais, estamos submetidos aos processos de avaliação 

definidos pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia. 

 

b.1) Comissão Própria de Avaliação da UEFS 

 

A UEFS implantou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) no dia 19 de novembro de 2008 

para estabelecer normatização e implantação do processo de avaliação interna da Universidade, de 

acordo com a Resolução CONSU 47/2006 (Anexo). A CPA6 iniciou efetivamente suas atividades a 

partir de 2009, com atividades como a discussão dos documentos legais, confecção do regimento 

interno e realização de Seminário Interno. A partir de então, desenvolveu debate com a comunidade, 

confecção de projeto de auto avaliação, elaboração de metodologia de auto avaliação e ações mais 

efetivas de comunicação, incluindo a elaboração de página eletrônica institucional. Em 2013, o reitor 

assinou Resolução CONSEPE 103/2013 (Anexo), que regulamenta a criação das Comissões 

Permanentes de Avaliação dos Cursos de Graduação – CPAC (Licenciatura e Bacharelado), processo 

em desenvolvimento pelos Colegiados de Cursos da UEFS. 

Após este percurso de discussões e alinhamento de ações, a CPA-UEFS realizou coleta de 

dados mediante questionários eletrônicos disponibilizados na plataforma lime-survey, divididos nos 

diversos setores da universidade: professores, estudantes, funcionários, departamentos, colegiados, 

etc... Nesse momento se encontra iniciada a consolidação e análise dos dados para a construção do 1º 

                                                 
6 Dados obtidos na página produzida pela Comissão. Link http://www2.uefs.br/cpa/ em 18/09/2017.  
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Relatório de auto avaliação Institucional da UEFS. Quando o processo de auto avaliação for concluído, 

o resultado deverá ser amplamente divulgado a todos os setores da Universidade, sob forma impressa 

e eletrônica. 

 

f) Condições do Campus  

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana constitui-se em um patrimônio de grande 

relevância para a sociedade. O Campus da UEFS possui uma área total de 1.096.741,67m, com 

84.158,13m2 de área construída. Já as unidades extra campus, possuem uma área construída 

estimada em 10.509,30m2.  

Em sua estrutura coexistem 07(sete) unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão, cada 

unidade composta por um Módulo Administrativo (MA), 01 Módulo Teórico (MT) e 01 Módulo Prático 

(MP). Possui 07(sete) Pavilhões de Aulas Teóricas PAT´s com capacidade total de 65 salas e mais 14 

salas de Aulas no Centro de Convivência. Possui ainda o Prédio da Administração Central, a Biblioteca 

Central Julieta Carteado, a Assessoria de Informática e um complexo com prédios equipados para 

abrigar os laboratórios e salas especiais. 

Estão situados ainda no Campus da UEFS, o Museu Casa do Sertão, a Creche, a Escola 

Básica, o Parque Esportivo, a Residência Universitária, a Residência Indígena, o prédio onde se 

desenvolvem os Estudos de Educação Ambiental – EEA, a Estação Climatológica, o Centro 

Administrativo Universitário – CAU I, II e III (três edificações compostas por várias unidades a exemplo 

do Restaurante Universitário e da Imprensa Universitária), o Galpão do Almoxarifado Central e 

Patrimônio, Galpão dos Bancos, Prédio do Núcleo Integrado dos Programas da PROGRAD (NIPP), 

Clínica Odontológica, Prédio de História e Filosofia, Museu de Zoologia, Prédio da Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva, Oficina de Física, Galpão da Garagem e Manutenção.  

Como estrutura de acessibilidade, o Campus dispõe de rampas de acesso na grande maioria 

dos prédios administrativos e da biblioteca, em todos os PAT´S, na entrada dos módulos, no Parque 

Esportivo e na Brinquedoteca. Recentemente foram recuperadas as passarelas entre os módulos e os 

passeios dos módulos I ao VII e pavimentadas diversas ruas a exemplo da Av. dos Laboratórios, Av. 

em frente a Reitoria, Biblioteca, Rua de acesso a creche, bem como, construído banheiros adaptados 

para portadores de necessidades especiais.  
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II. DADOS REFERENTES AO CURSO – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 
 

a) Contextualização Histórica e o papel social do curso   

O curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Feira de Santana foi criado 

através do decreto nº 92.925 de 16 de julho de 1986 e reconhecido através de portaria ministerial nº 

1.210, de 13 de agosto de 1992. Assim, surge o curso de História, em substituição à Licenciatura curta 

em Estudos Sociais no Departamento de Ciências Humanas, com a oferta exclusiva da Licenciatura. O 

curso de História vem, ao longo dos seus trinta e dois anos de existência, se expandindo rapidamente, 

e cumprindo um papel fundamental de preparar cidadãos que venham a exercer liderança profissional 

e intelectual no campo de formação de professores, qualificando as dimensões da produção e difusão 

do conhecimento, visando assegurar a independência intelectual e profissional de todos os estudantes 

do curso.  

A produção de conhecimento em História pode contribuir decisivamente com as formulações 

teórico-prática visando o desenvolvimento econômico-social, a construção da cidadania e a valorização 

da cultura regional. Assim, estaremos atuando decisivamente no sentido de superar as carências do 

contexto social do semiárido. O curso de Licenciatura vem passando por um processo de 

desenvolvimento, e, nesse sentido, a região do semiárido, lócus da UEFS tem demandado reflexões e 

produções consistentes a respeito dos saberes, das práticas culturais, das questões relativas a 

memória e ao patrimônio; reflexão que é condição necessária para a formulação de políticas públicas e 

para a atuação nesse cenário. Quanto a isso, é evidente que a cidade de Feira de Santana, se tornou 

um dos maiores centros econômicos do Nordeste, conhecida como o Portal do Sertão, é o ponto de 

divisão sociocultural entre o recôncavo e o interior do estado, o que demanda profissionais cada vez 

mais qualificados e aptos a trabalhar na região.  

 

b) Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação à sua inserção institucional, política, 

geográfica, educacional e social  

 Consideramos que objetivo principal da Licenciatura em História é formar professores-historiadores 

que sejam capazes de atuar de forma crítica na elaboração, transmissão e comunicação do 

conhecimento histórico, prioritariamente na Educação Básica, mas também em espaços não-escolares. 

Dessa forma, os alunos estarão aptos a: 

 Compreender o papel social da escola na sociedade contemporânea; 

 Analisar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento inerentes à formação 

profissional; 

 Conhecer as discussões pertinentes ao planejamento, realização, gestão e avaliação de situações 

didáticas com vistas à aprendizagem dos alunos;  
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 Analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática; 

 Valorizar a prática investigativa, obtendo familiaridade com os procedimentos de investigação e com 

o processo histórico de produção e socialização do conhecimento nos espaços de educação formal 

e não formal; 

 Promover a aprendizagem dos conteúdos básicos referentes ao trabalho docente no ensino 

fundamental e médio; 

 Ensinar métodos e técnicas de pesquisa específicos da investigação histórica que possam estar 

associados a práticas educacionais; 

 Desenvolver a consciência crítica para formar professores cientes de seu papel e importância 

enquanto cidadão responsável pela educação e agente da transformação social; 

 Garantir ao egresso o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao 

exercício da profissão; 

 Contribuir para melhorar o ensino e a pesquisa em história, especialmente, na região de inserção 

da UEFS. 

Com esse conjunto de objetivos buscamos uma formação que integra o ensino, a pesquisa e a 

extensão, para dessa forma, aproximar a universidade da educação escolar e dos espaços sociais 

incentivando os licenciandos de História a dialogar com as realidades nas quais irão atuar, bem como, 

formular questões de forma crítica para cada momento do ensinar e do fazer histórico. 

O curso de Licenciatura em História da UEFS no contexto das inúmeras mudanças políticas do 

cenário nacional, buscará sempre garantir a análise crítica da sociedade em suas mais diversas 

temporalidades, focando sempre no diálogo entre universidade, comunidade e a sociedade. Neste 

sentido, o currículo deve conter elementos que indiquem a articulação com os conteúdos trazidos pelos 

sujeitos, o mundo do trabalho e a vida social. Portanto, uma licenciatura consciente da sua relevância 

social e das atividades que desenvolve na sociedade, visando contribuir com a melhoria do ensino, 

pesquisa e extensão em História, na Bahia no Brasil e, especificamente, na região de abrangência da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Proporcionar, deste modo, uma boa formação de 

licenciados em História é a tarefa colocada para o curso, evidenciando-se o enorme desafio de 

qualificar um profissional de História que compreenda seu lugar social. Isto implica, antes de tudo, que 

a qualificação profissional venha acompanhada da compreensão e valorização do conhecimento como 

patrimônio da humanidade, partindo de valores éticos que consideram o bem-estar dos sujeitos uma 

condição imprescindível. 

A Universidade Estadual de Feira de Santana está localizada na recém-criada Região 

Metropolitana de Feira de Santana (RMFS) que passou a existir oficialmente com o decreto aprovado 

pela Assembleia Legislativa no dia 16 de junho foi publicado no Diário Oficial, na forma da Lei 
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Complementar nº 35 de 6 de julho de 2011, e sancionado pelo governador Jaques Wagner. Além de 

Feira de Santana, a RMFS é composta por Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do 

Jacuípe, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho. Já as Áreas de Expansão Metropolitana são 

compostas pelos municípios de Anguera, Antônio Cardoso, Candeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, 

Santa Bárbara, Santanópolis, Serra Preta e Riachão do Jacuípe. De acordo com os dados do IBGE, 

que o município de Feira de Santana encontra-se, 627 477 habitantes em 2017. O município se 

estende por 1.338km² e se situa a 91 Km a norte-oeste de Salvador. Englobando municípios que, 

segundo a população estimada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

aproximam-se de 940.334 habitantes 

O acelerado processo de urbanização juntamente com a modernização do setor industrial e o 

crescimento das atividades de comércio e serviços fez a cidade se tornar um polo de vital importância 

para a economia da Bahia. O aumento populacional é um sintoma do crescimento econômico, e trouxe 

como consequência, demandas pelos serviços públicos de saneamento básico, transporte, saúde e 

educação em vários níveis. Neste contexto, a UEFS vem se tornando um dos principais centros de 

referência da educação universitária pública, tanto na região quanto no estado, ofertando um conjunto 

de cursos de graduação e pós-graduação, respondendo pela formação continuada de vários 

profissionais para os setores públicos e privados, e, entre eles, os docentes de História para atuarem 

nas redes de ensino fundamental e médio, em museus, órgãos de preservação de documentos, 

governos, no desenvolvimento de políticas públicas e projetos de gestão do patrimônio artístico e 

cultural. 

 

c) Competências e habilidades de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais  

  

O projeto pedagógico do curso deve, sem esquecer de atender as experiências do próprio 

curso no seu processo de historicidade, responder às determinações da LDB (Lei nº 9.394, de 

20/12/1996), e à Resolução CES nº 13, de 13/03/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para 

os cursos de História, em consonância com os novos Parâmetros Curriculares definidos pelo BNCC 

para a educação básica. É importante salientar que nesta versão procurou-se obedecer aos princípios 

e parâmetro ditados pela LDB e pelas Diretrizes Curriculares. Da mesma forma, buscou-se acrescentar 

ao projeto aspectos apontados como fundamentais pelo Colegiado do Curso para um bom 

desempenho de suas atividades acadêmicas. De acordo com a LDB e a Resolução CES nº 13, é 

competência dos cursos de História:  

Pretende-se, assim, privilegiar o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades 

dos alunos da licenciatura:  
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 Ser capaz de desenvolver autonomia intelectual e profissional para prosseguir na sua formação 

e atuar em espaços institucionais, a exemplo de escolas, museus, órgãos de preservação 

documental e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão patrimonial, 

instrumentalizando-o para o exercício das técnicas e metodologias básicas para realização da 

pesquisa em História;  

 Desempenhar seu papel social como professor Historiador;  

 Possuir domínio de concepções teóricas que os permita analisar e produzir textos 

historiográficos. 

Além disso, no que diz respeito à dimensão prático-pedagógica, na qual estão incluídas as atividades 

práticas e os conhecimentos pedagógicos indispensáveis à formação docente em história, são 

enfocados conhecimentos específicos sobre a educação básica, conhecimentos didáticos que 

envolvem a organização e gestão do trabalho pedagógico, articulando, de forma multidisciplinar, teoria 

e prática sobre os processos de construção do conhecimento no interior e fora dos espaços escolares.  

Dessa forma, os alunos estarão aptos a: 

 Compreender o papel social da escola na sociedade contemporânea; 

 Analisar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento inerentes à formação 

profissional; 

 Conhecer as discussões pertinentes ao planejamento, realização, gestão e avaliação de 

situações didáticas com vistas à aprendizagem dos alunos;  

 Analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática; 

 Valorizar a prática investigativa, obtendo familiaridade com os procedimentos de investigação e 

com o processo histórico de produção e socialização do conhecimento nos espaços de 

educação formal e não formal. 

 Abordar as múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos e as diferentes relações 

de tempo e espaço;  

 Produzir conhecimento a partir dos lugares de memória, como arquivos, museus enquanto 

espaços de ensino e pesquisa de História; 

 Desenvolver habilidades para elaboração de projetos de pesquisa, organização de acervos e de 

eventos científico-culturais. 

 

d) Perfil profissiográfico do egresso  

  

O egresso do curso de Licenciatura em História da UEFS, deverá estar habilitado ao 

exercício da docência em História na Educação Básica, bem como à produção e difusão do 
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conhecimento histórico, e a realização de pesquisas e projetos de âmbito histórico. Estará formado 

para realizar assessorias em espaços culturais e políticos, na constituição e gestão de bancos de 

dados, na organização de arquivos e na produção de materiais didáticos pedagógicos se utilizando do 

emprego das novas tecnologias e de linguagens. Para desenvolver seus ofícios de maneira consciente 

e crítica, é imprescindível que o profissional de História tenha sólida formação, postura ética na 

sociedade, além de preparo científico e intelectual do seu campo de atuação. Nesse sentido, a 

expectativa é que o aluno formado em História pela UEFS saiba promover diálogos e estabeleça 

correlações entre ensino e pesquisa, teoria e prática, cultura histórica e campo do conhecimento 

histórico. Dessa forma, o Licenciado em História estará instrumentalizado para interpretar 

cientificamente o processo de desenvolvimento das relações dinâmicas estabelecidas na sociedade, 

nos âmbitos: regional, nacional e internacional.  

 Este perfil traduz-se ainda por um conjunto de competências e habilidades, esperadas do 

profissional de História, que podem ser assim enumeradas:  

 

 Dominar as diferentes concepções teórico-metodológicas que referenciam a investigação e a 

análise dos processos históricos;  

 Evidenciar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a constituição de 

diferentes relações de tempo e espaço;  

 Discutir as problemáticas atuais, refletindo criticamente sobre a inserção dos indivíduos nos 

diferentes grupos sociais; e sua própria atuação enquanto sujeito histórico;  

 Estabelecer o diálogo entre a História e as outras áreas do conhecimento, identificando a 

construção de distancias e aproximações entre as mesmas;  

 Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão no âmbito acadêmico, e na 

prática docente em museus, em órgãos de preservação de documentos e no desenvolvimento 

de políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural;  

 Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos e de linguagens nas diferentes dimensões da 

sua prática profissional.  

 Dominar os conteúdos básicos que são objeto de ensino-aprendizagem em todos os níveis e nas 

diversas modalidades de ensino.   

 Promover o desenvolvimento dos alunos, considerando e respeitando suas características 

pessoais, bem como diferenças decorrentes de situação socioeconômica, inserção cultural, 

origem étnica, gênero e religião, atuando contra qualquer tipo de discriminação ou exclusão. 

d.1) Campo de atuação 

 

 De acordo com as demandas sociais da região e em concordância com o estabelecido no 

Parecer CNS/CES nº 492, de 03 de abril de 2001, o egresso da graduação em História tem atuação na 
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área educacional, no ensino dos níveis fundamenta e médio. Na gestão e coordenação de atividades 

educacionais, especialmente as relacionadas à História. Em instituições (fundações, museus, núcleos e 

centros de pesquisa) de apoio e conservação e difusão do conhecimento e do patrimônio histórico 

nacional, prestando assessoria ou como pesquisador.  

 

 
e) Concepção de educação, ensino, aprendizagem, relação pedagógica, currículo e avaliação em 

consonância com os princípios estabelecidos no PPI  
 

O projeto de reforma curricular do curso de Licenciatura em História da Universidade 

Estadual de Feira de Santana que hora se apresenta é fruto de discussões construídas coletivamente 

entre os membros da área de História, da área de prática, subárea de História e dos professores, 

funcionários e discentes que compõem o colegiado de História buscando atender as exigências dos 

seguintes documentos: 

 Plano Nacional de Educação 

 PNE (Lei13.005/2014)  

 Conselho Nacional de Educação:  

 Parecer CNE/CPnº2 de 9 de junho de 2015  

  Resolução CNE/CPnº2 de 1º de julho de 2015 

Nesse sentido, uma das preocupações iniciais esteve voltada para a sólida formação teórica 

principalmente em História e interdisciplinar dos profissionais, através da construção de componentes 

que pudessem ofertar conhecimentos dos fundamentos da educação e dos conhecimentos 

pedagógicos, da Didática, das Metodologias e das Práticas de Ensino, bem como do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e das 

questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnica racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. 

Para tanto, construímos uma proposta curricular em três núcleos, quais sejam: 

 Núcleo de formação geral;  

 II. Núcleo de aprofundamento e diversificação na área de atuação profissional;   

 III. Núcleo de estudos integradores; 

Distribuídos em um total de 3335 horas e atendendo ao cumprimento da Resolução 

CNE/CPnº2 de 1º de julho de 2015 garantindo que os núcleos I e II somem 2.325 horas e o núcleo III 

representem o total de 1.010 horas. A construção do núcleo III teve por princípio garantir a oferta das 

400 horas como componente curricular da prática articulada aos Estágios Supervisionados e aos 

componentes de conhecimentos específicos do curso.  
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Entendendo que o curso de Licenciatura em História forma o professor e que a pesquisa não 

está desassociada da prática e exercício da profissão docente, articulamos a pesquisa à pratica através 

de oficinas que visam ampliar o foco da pesquisa para além da pesquisa histórica e que seja capaz de 

habilitar o licenciado a se identificar e reconhecer-se enquanto professor-pesquisador  

 
f) Ficha Catalográfica do Curso  
 

            

     

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n.º 77.496 de 27-04-76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 874/86 de 19-12-86 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17. 228 de 25-11-16 

  
    

  

  
    

  

FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE CURSOS NO SAGRES ACADÊMICO                                                                              

  Divisão de Assuntos Acadêmicos 

            

  
 

  

NOME DO CURSO Licenciatura em História 

LEGISLAÇÃO 
(Autorização de funcionamento)   

PERÍODO LETIVO DE IMPLANTAÇÃO CURRICULAR   

REGIME CURRICULAR 

 

  
 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3335 

 

PERIODICIDADE 
 

HABILITAÇÃO* 
MODALIDADE 

 semestral 

 licenciatura 
 

 

presencial  
 

      

TÍTULO**   

DURAÇÃO 
 

TURNO 
 

Mínimo 8 semestres vespertino  

Médio 10 semestres 
  

Máximo 
12 semestres 

 

  
 

* Habilitação vincula-se obrigatoriamente a um curso de graduação, visando habilitar o aluno a exercer uma atividade específica 
dentro da área de conhecimento do seu curso 

** Título refere-se a denominação atribuída ao egresso de um curso. 
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g) Carga horária das atividades formativas (matriz curricular) e da integralização do curso  

 

O curso de Licenciatura em História agrega carga horária total de 3.335 horas que 

compreendem os núcleos e as respectivas atividades formativas definidas como diretrizes pela 

Resolução CNE-CP nº 2, de 1º de julho de 2015. As atividades formativas, por sua vez, desdobram-se 

em 06 (seis) eixos que reúnem 38 (trinta e oito) componentes curriculares articulados que deverão 

atender aos tempos e temporalidades, estabelecer diálogo permanente com outras áreas do 

conhecimento das ciências humanas e viabilizar a interação com a dimensão prática da formação 

profissional. Essa estrutura geral apresenta-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 04: Estrutura do Curso de Licenciatura em História e sua articulação com Resolução CNE-CP nº 2/2015 

Diretrizes da Resolução CNE-CP nº 02/2015 

Eixos 
Carga 
Horári

a Núcleo Atividade 
Carga 
Horári

a 

I - Formação Geral Conhecimentos formativos 1260 Conhecimentos específicos 1.260 

II - Núcleo de 
aprofundamento e 
diversificação na área de 
atuação profissional 

Formação Pedagógica 705 Conhecimentos pedagógicos 705 

Formação Complementar e 
Orientação 
(Articulação com Pesquisa 

360 Interfaces do conhecimento 240 

Pesquisa 120 

III - Estudos Integralizadores 

Prática como componente curricular 405 Prática como componente 
curricular 

405 

Estágio  405 Estágio Supervisionado 405 

Atividades teórico-práticas de 
aprofundamento 

200 Atividades Científico Culturais - 
ACC 

200 

Atividades de Extensão - AE 10% da carga horária geral 

 Total Geral 3.335   

 

O Núcleo I – Formação Geral, englobam as atividades do eixo de Conhecimentos 

Específicos, com 1.260 horas, o que corresponde aos componentes relativos aos saberes e conteúdos 

próprios ao campo da disciplina histórica, figurem eles como obrigatórios (1.080 horas) ou optativos 

(180 horas).  O Núcleo II – Aprofundamento e diversificação na área de atuação profissional é 

composto pelos eixos: Conhecimentos pedagógicos, que em suas 705 horas abarca tanto os 

componentes curriculares do bloco comum às licenciaturas da UEFS, como os componentes 

pedagógicos próprios ao desenvolvimento do profissional de História; Interfaces do Conhecimento, 

com 240 horas, que privilegia o envolvimento da interdisciplinaridade e do lastro de saber humanístico 

necessários à reflexão histórica e Pesquisa Histórica, que com 120 horas, apresenta-se como o 

espaço destinado aos componentes que viabilizarão o exercício da pesquisa (historiográfica e/ou de 

ensino) como desfecho do processo formativo do discente em história. O Núcleo III denominado pela 

resolução como Estudos Integralizadores, é composto pelos eixos da Prática de ensino com 405h 
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com dimensão formativa e distribuído ao longo do curso; Estágio Supervisionado com 405h 

distribuídos entre o quinto e oitavo semestre; Atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos estudantes, por meio de iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão, monitoria, entre outras, conforme consta em resolução interna do colegiado de História. 

Atravessam todos os Núcleos, a integralização de 8% da carga horária de Extensão, que foram 

distribuídas da seguinte forma: 

 Das 200 horas contabilizadas como Atividades teórico-práticas de aprofundamento, 

100 horas deverão ser obrigatoriamente de atividades de extensão desenvolvidas 

pelos estudantes sob diversas formas e contabilizadas pelo colegiado em regimento 

interno; 

 160 horas estarão distribuídas na prática e conhecimentos pedagógicos conforme 

tabela abaixo: 

 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Composição da 
Carga Horária 

Metodologia e Didática da História 90 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

Oficina de cultura digital aplicada ao Ensino de História 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h 

Oficina de pesquisa em Ensino de História 60h 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

Oficina de Ensino e Pesquisa em Educação Patrimonial 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

 

A duração mínima para integralização do curso de Licenciatura em História é de 8 (oito) e 

máxima de 12 (doze) semestres, com oferta semestral de 40 vagas. Até o semestre 2018.2 a entrada 

no curso de Licenciatura em história, se dará via processo seletivo - vestibular-  duas vezes ao ano, 

entretanto, o CONSEPE, resolução 04/2018, aprovou entrada 100% SISU a partir de 2019.1 para todos 

os cursos de graduação ofertados pela Instituição – UEFS. O curso deverá garantir sua funcionalidade 

e integralização curricular no turno vespertino, devendo os departamentos ofertantes de componentes 

curriculares para o curso, a exemplo do Departamento de Educação (DEDU) que somam 645 horas do 

eixo Conhecimentos Pedagógicos, Departamento de Letras (DLET) e Departamento de Ciências 

Humanas e Filosofia (DCHF) garantirem e respeitarem a funcionalidade e horário dos seus respectivos 

componentes no turno vespertino conforme prevê este Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 

organização do Colegiado, excetuando-se os Estágios, as práticas, as optativas e curricularização da 
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extensão que poderão ocorrer em outros turnos. Abaixo segue a relação concorrência/vaga para o 

Curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana entre os anos de 2012 e 2017. 
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FLUXOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

PRAZO PARA CONCLUSÃO 

MÍNIMO – 08 SEMESTRES 

MÁXIMO – 12 SEMESTRES 

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES FORMATIVAS:  3.135 HORAS  

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES CIENTÍFICO CULTURAIS: 200 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.335 HORAS 

 

1 SEMESTRE 
 

2 SEMESTRE 
 

3 SEMESTRE 
 

4 SEMESTRE 
 

5 SEMESTRE 
 

6 SEMESTRE 
 

7 SEMESTRE 
 

8 SEMESTRE 
       

                       

Teoria da Educação   
História da 
Educação  

 
Metodologia do 

ensino da história  
 

Política e gestão 
educacional 

 Estágio Superv. I  Estágio Superv. II  Estágio Superv. III  Estágio Superv. IV 

60H  60H  90H  60H  90H  105H  105H  105H 

                       

Introdução aos 
Estudos históricos 

 Didática  
Currículo e História 

escolar  
 

Educação Especial e 
Política Educacional 

Inclusiva 
 

Psicologia da 
Educação 

 História do Brasil II  
História do Brasil 

III 
 

História dos Povos 
indígenas 

60H  60H  60H  60H  75H  60H  60H  60H 

                       

Hist. Antiguidade  História e Teoria  
Relações étnico-

raciais 
 

Pesquisa em 
educação 

 
História 

Contemporânea II 
 

História Econômica 
Geral 

 
cultura afro-

brasileira 
 História da Bahia 

60H  60H  60H  60H  60H  60H  60H  60H 

                       

Laboratório 

docência 
 História medieval  História Moderna  

História 

contemporânea I 
 História do Brasil I  Optativa I  Optativa II  

História do Brasil 

IV 

45H  60H  60H  60H  60H  60H  60H  60H 

                       

Introdução à 
filosofia 

 Laboratório I  
História da América 

I 
 

História da América 
II 

 História da África I  Laboratório III  
Oficina pesquisa 

educ. patrimonial 
 Optativa III 

60H  45H  60H  60H  60H  45H  60H  60H 

                       

Introdução à 
sociologia 

 
Introdução à 
antropologia 

 
Oficina cultura 

Digital 
 Laboratório II  

Oficina pesquisa 
ensino de história 

 
Oficina de pesquisa 

em histórica 
 TCC I  TCC II 

60H  60H  60H  45H  60H  60H  30H  30H 

                       

         Libras e sinais        Ciência Política  Laboratório IV 

         60H        60H  45H 

                       

345H  345H  390H  405H  405H  390H  435H  420H 

               

                       

                       

Legenda Eixo 
Conhecimentos 

pedagógicos 
705 horas 

 Eixo 
Conhecimentos 

específicos 
1.260 horas 

 
Eixo 

Prática de Ensino  
405 horas 

 Eixo 
Interfaces do 
conhecimento  

240 horas   

 
Eixo Estágio 

Supervisionado 
 405 horas  

 
Eixo Pesquisa 

Histórica 
 120 horas 
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h) Metodologia  

O cenário de aula é o lugar onde desenvolvemos as ações pedagógicas, isto é, onde 

construímos, debatemos e elaboramos o conhecimento, a partir de diversas perspectivas de 

abordagem, tais como: exposições; debates; seminários, apresentações de grupos, utilização de filmes, 

pesquisas bibliográficas e de campo; produção e avaliação de materiais pedagógicos mediados pelas 

tecnologias. Evidente, que as questões de metodologia, ainda que tenham um caminho delineado no 

PPC, devem estar em consonância com as ações desenvolvidas em cada componente curricular. 

O Curso de História pauta-se pela busca de uma formação transformadora, isto é, que prima 

por uma formação que ao aliar a teoria e prática, forme sujeitos crítico-reflexivos, social e politicamente 

atuantes, comprometidos com a construção de uma sociedade justa e solidária. Para que tenhamos a 

concretização desta formação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão devem estar pautadas em 

metodologias comprometidas com a integração dos conteúdos e o desenvolvimento do espírito 

científico.  

Assim, o curso de Licenciatura em História, tem como fim o aporte de metodologias de ensino 

e aprendizagem para a formação de docentes que respeitem as diferenças e que sejam agentes ativos 

na construção uma educação criativa, de uma sociedade melhor e valorizadora dos bens culturais e 

das histórias locais. Sob tais pressupostos, a metodologia de ensino se pautará, para orientação 

docente, em algumas concepções, tais como: 

 O ensino visando o exercício de leitura teórica e metodológica do texto historiográfico 

para a aprendizagem do aluno;  

 O acolhimento e o trato da documentação nos arquivos públicos e acervos privados;  

 O exercício de atividades que possibilitem a leitura das fontes orais, iconográficas e 

sonoras; 

 O aperfeiçoamento de práticas investigativas contemplando núcleos, centros e linhas 

de pesquisa;  

 Abordagens de metodologias e técnicas da pesquisa em história como elementos 

essenciais a construção do saber para o aprimoramento da formação acadêmica. 

Dessa forma, buscar-se-á o desenvolvimento de metodologias de ensino que proporcionem 

uma formação que qualifique os discentes, futuros profissionais, para um ensino de História que seja 

ferramenta de inclusão social e instrumento transformador da realidade social.  

Para tal, a metodologia do curso de História deverá, obrigatoriamente, estar ancorada pelo tripé 

ensino, pesquisa e extensão, que de forma indissociável, contribua para um refazer/fazer na busca 

constante da resolução de problemas e qualificação dos processos de ensino e aprendizagem, assim 

como também do incentivo a inserção do estudante nas instituições de educação básica públicas, não 
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unicamente no estágio, pois são espaços necessários e privilegiados de formação para a práxis 

docente. Nesse sentido, O PIBID existente no curso de Licenciatura em História desde 2013 tem sido 

uma rica experiência para os estudantes. Além do PIBID a Universidade Estadual de Feira de Santana, 

possui o Projeto Universidade Para Todos que consiste em inserir o estudante como monitor/professor 

no projeto que tem por objetivo preparar a comunidade carente para o vestibular, a Residência 

Pedagógica e outros projetos Institucionais como o CAT, monitorias de ensino, pesquisa e extensão 

que também proporcionam ao discente a inserção no âmbito da pesquisa, ensino e extensão. Dessa 

forma, tanto o PIBID quanto o UPT – Universidade Para Todos, e os demais projetos institucionais 

possibilitam aos estudantes espaços de vivencias e experiências no e com o espaço e cultura escolar. 

 

i) Formas de realização da interdisciplinaridade 

 

Consideramos que a interdisciplinaridade deve atravessar toda a estrutura do curso de 

Licenciatura em História, desde a estrutura de oferta de seus componentes que percorrem 

Departamentos distintos, a exemplo do DCHF – Departamento de Ciências Humana e Filosofia, DEDU 

– Departamento de Educação, DLA – Departamento de Letras e demais Departamentos que possam 

vir a ofertar componentes optativos de interesse do estudante, até o diálogo entre as disciplinas que 

compõem sua oferta curricular.  

Ressalta-se que a existência da obrigatoriedade do estudante em cursar pelo menos três 

disciplinas optativas, dá ao mesmo a possibilidade de flexibilizar seu currículo de forma Inter e/ou 

multidisciplinar, contribuindo assim para sua formação de maneira mais ampla. No âmbito do diálogo 

interdisciplinar, os componentes curriculares devem articular-se metodologicamente entre si a cada 

semestre com proposições de atividades articuladas. Além dos componentes curriculares que 

fundamentam o estudante do curso para o conhecimento historiográfico e do exercício de sua 

profissão, os componentes que compõem as interfaces do conhecimento também permitem dialogar 

interdisciplinarmente com a História e áreas afins. 

Além da interdisciplinaridade entre os componentes curriculares, o colegiado de curso incentiva 

aos estudantes outras formas de vivenciarem a interdisciplinaridade e ampliar sua formação através 

delas, a exemplo do Programa de Mobilidade Estudantil, que tem permitido ao estudante do curso 

vivenciar outras experiências acadêmicas em diferentes países, do PIBID do qual está presente o 

subprojeto de História desde 2013 e da inserção no Programa da Residência Pedagógica.  
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j) Modos de interação entre teoria e prática  

O projeto do curso de História da UEFS buscou respeitar o cumprimento da Resolução CNE n. 

02/2015, compreendendo a prática como um componente curricular obrigatório e distribuída ao longo 

do processo formativo. Para tanto, foram construídos oito componentes curriculares que atravessam o 

curso e dialogam com os demais componentes curriculares. Nesse sentido foram construídos três 

componentes de 60 horas em forma de oficinas e cinco componentes de 45 horas em forma de 

laboratórios específicos que objetivam articular teórica, didática e metodologicamente temas 

selecionados de História a cada semestre. Dessa forma, espera-se que os Laboratórios de Seleção e 

produção de conteúdos sejam capazes de subsidiar o estudante para o exercício da sua prática 

profissional docente.  

As três oficinas, que apresentam uma dimensão Prática e extensionista, quais sejam: Oficina de 

cultura digital aplicada ao Ensino de História, Oficina de pesquisa em Ensino de História e Oficina de 

Ensino e Pesquisa em Educação Patrimonial, objetivam articular Ensino, Pesquisa, Prática e Extensão 

compreendendo sua indissociabilidade para a formação do professor. Dessa forma, as 405 horas do 

eixo Prática objetivam através de suas ementas modos de articulação, execução e interação entre a 

teoria e prática. Segue quadro com ementas e cargas horárias dos componentes da Prática: 

 

PRÁTICA - LABORATÓRIOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS  
 

Sem. Componente Ementa CH 

1 Laboratório de 
Docência e lugares 
da História  

Estuda e observa os campos de atuação do profissional de História em suas 
variadas dimensões (escolas, arquivos, museus, instituições, sítios históricos, 
ONGs e órgãos públicos). Reflete sobre a pluralidade cultural, a inclusão social 
no ambiente escolar. Investiga e discute a articulação entre os saberes 
escolares e científicos na docência em História.  

 
P 45h 
Total 45h 

2  Laboratório de 
Seleção e produção 
de conteúdos para o 
Ensino de História I 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas selecionados de 
História Antiga e Medieval. Analisa e produz material didático. Discute formas de 
seleção e organização de conteúdos do ensino de História Antiga e Medieval 
voltados para a Educação Básica. 

P 45h 
Total 45h 

3 
 
 
 

Oficina de cultura 
digital aplicada ao 
Ensino de História 
 

Analisa as culturas digitais e uso das tecnologias nas práticas educativas no 
ensino de História. Produz material didático digital, nos ambientes institucionais 
de Laboratórios (LAHIS, LIFE e NEDIT). Realiza a dimensão prática em História 
nos diversos espaços educativos (escolas, arquivos, museus, instituições e 
ONG’s). 
Extensão: 40h 
Prática: 20h 

EXT 40h 
P 20h 
Total 60h 

4  Laboratório de 
Seleção e produção 
de conteúdos para o 
Ensino de História II 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas selecionados de 
História Moderna e Contemporânea. Analisa e produz material didático. Discute 
formas de seleção e organização de conteúdos do ensino de História Moderna e 
Contemporânea voltados para a Educação Básica. 
 

P 45h 
Total 45h 

5 Oficina de pesquisa 
em Ensino de História  
 
 
 

Discute o campo da pesquisa em Ensino de História: percursos históricos, 
objetos, abordagens e aportes teóricos. Elabora e executa propostas de 
intervenção pedagógica e pesquisa em ensino de História, de caráter 
extensionista em ambientes formais e/ou não-formais de ensino, tais como 
ONGs, escolas comunitárias, movimentos sociais, povos e comunidades 

EXT 40h 
P 20h 
Total 60h 
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tradicionais, arquivos e museus. 
Extensão: 40h 
Prática: 20h   

6 Laboratório  
Seleção e produção 
de conteúdo para o 
ensino de história III  
 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas selecionados de 
História da América, África e Brasil. Analisa e produz material didático. Discute 
formas de seleção e organização de conteúdos do ensino de História voltados 
para a Educação Básica. 

P45h 
45h 
Total 45h 

7 Oficina de Ensino e 
Pesquisa em 
Educação Patrimonial 

Discute o ensino e a pesquisa na Educação Patrimonial e sua articulação com a 
Educação Básica. Problematiza os usos do patrimônio material e imaterial em 
ambientes educativos, bem como os usos do patrimônio material e imaterial 
como recurso para o estudo e a abordagem da História Local. Realização de 
prática pedagógica de pesquisa na rede básica de ensino, envolvendo educação 
patrimonial.  
 
Extensão:  proposta de trabalho em museus/viagens de campo/trabalhos de 
interlocução com o EPA (em parceria com as escolas) 
Extensão: 4h0 
Prática: 20h 

EXT 40h 
P 20h 
Total 60h 

8 Laboratório  
Seleção e produção 
de conteúdo para o 
ensino de história IV 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas selecionados de 
História da Bahia e Brasil. Analisa e produz material didático. Discute formas de 
seleção e organização de conteúdos do ensino de História da Bahia e Brasil 
voltados para a Educação Básica. 

P45h 
45h 
Total 45h 

 
TOTAL: PRÁTICA 405h 
EXTENSÃO: 120h  

 

 

K) Material didático  

 

A metodologia proposta no desenvolvimento das atividades do curso está plenamente 

comprometida com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e 

cidadãos possibilitando ao estudante o desenvolvimento de um conjunto de habilidades necessárias à 

licenciatura e à pesquisa, através da mobilização dos discentes para reflexões sobre os conhecimentos 

históricos e historiográficos. Assim, a metodologia está apresentada de forma coerente possibilitando a 

dialogo teoria e prática, contribuindo para a formação do professor em todas dimensões, a qual exige 

uma prática docente que contemple novas maneiras de ensinar e desenvolver estratégias de 

aprendizagem. Além dos aspectos aqui enunciados, o curso conta ambientes institucionais de 

Laboratórios (Laboratório de História - LAHIS, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

- LIFE e Núcleo de Educação Digital e Inovação Tecnológica - NEDIT) que se utilizam dos meios 

informáticos para a produção de material didático digital  
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l) Formas de avaliação do ensino e aprendizagem  

 

Conforme o art. 8º da Resolução CNE/CP 1, de 18-2-2002, as competências profissionais 

a serem constituídas pelos professores em formação, de acordo com as presentes diretrizes, 

devem ser a referência para todas as formas de avaliação dos cursos, sendo estas: 

1. Periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo 

conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do quadro de 

formadores e qualidade da vinculação com escolas de educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, conforme o caso; 

2. Feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das 

diferentes dimensões daquilo que for avaliado; 

3. Incidentes sobre processos e resultados. 

 

Em conformidade com o que dispõe Parecer CNE/CES 492/2001 das diretrizes para os 

cursos de História, bem como o Regulamento da Graduação da UEFS, resolução CONSU 46/2006, 

os procedimentos de avaliação serão diversificados, periódicos, sistemáticos e elaborados de 

modo a contemplar não só os conhecimentos, competências e habilidades concernentes à 

formação do professor-pesquisador de História, como as especificidades dos âmbitos de avaliação: 

disciplinas, estágios, atividades complementares e práticas. 

Dentre os procedimentos de avaliação dos discentes, como instrumentos formais, constam: 

 Provas escritas (objetivas e/ou discursivas); 

 Artigos e outros textos; 

 Exercícios e/ou testes; 

 Relatórios; 

 Seminários temáticos; 

 Materiais didáticos (textos, tabelas, audiovisual, etc.). 

Fica a critério do docente explorar outros procedimentos avaliativos que visem obter 

informações quanto ao processo de aprendizagem do discente (no sentido de uma avaliação 

diagnóstica), bem como servir de experiência de formação (no sentido de uma avaliação 

formativa), tais como: 

 Observações (com registro em ficha individual e lista e/ou lista de checagem); 

 Estudos dirigidos; 

 Entrevistas (com ou sem roteiro); 
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 Dinâmicas (estruturadas: como pequenas peças teatrais, jogos, performances etc.; 

estruturantes: jogos inventados, dramatizações espontâneas, etc.); 

 Portfólio (arquivo individual de trabalhos dos alunos). 

Dentro dessa premissa geral, o processo de avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

não está dissociado do estímulo à prática investigativa, e deve contribuir para o desenvolvimento das 

competências e habilidades do aprendiz, estimulando assim a busca pela construção de sua autonomia 

intelectual e acadêmica. 

 

 

m) Modos de integralização entre graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação  

 

O curso de Licenciatura em História da UEFS, mantendo coerência com os pressupostos de 

sua proposta pedagógica, não acredita em relação dicotômica entre ensino e pesquisa. Por esse 

motivo pauta o desenvolvimento de suas atividades pela perspectiva de articular o processo formativo a 

partir da aquisição de conteúdos e do fomento à pesquisa educacional e/ou historiográfica. Nesse 

sentido, a quase totalidade do corpo docente mantém projetos de pesquisa aos quais se integram parte 

dos discentes como bolsistas de Incitação Científica ou como integrantes dos grupos de pesquisa.  

 

Quadro 06 - Relação de projetos de pesquisa cadastrados por docentes do Curso de História 

Docente Título do Projeto de Pesquisa 
Data e Nº da 

Resolução CONSEPE 
que aprova o projeto 

Adriana Dantas Reis Alves 

Libertos na Bahia: gênero, cor e mobilidade social, 1700-
1850 

27/09/2010 
Nº 180/2010 

Escravidão, cultura sexual e mestiçagem. Bahia, séculos 
XVII – XIX. 

22/03/2013 
Nº 13/2013 

Aldo José Moraes Silva 
As artes da princesa: cultura artística e identidade em Feira 
de Santana no século XX 

09/05/2014 
Nº 71/2014 

Ana Maria Carvalho dos Santos 
e Zeneide Rios de Jesus 

Povos indígenas do Brasil: os olhares de Freyre e Caio 
Prado Júnior 

06/04/2011 
Nº 062/2011 

Andréa da Rocha Rodrigues 
A sexualidade juvenil soteropolitana (19701990): as 
representações sobre a violência e o lúdico da prática 
sexual 

16/11/2009 
Nº 131/2009 

Carlos Augusto L. Ferreira 
Lugar, formação docente e elaboração de material didático-
pedagógico sobre Feira de Santana – BA. 

26/10/2012 
Nº 152/2012 

Elciene Rizzato Azevedo 

Catalogação e digitalização dos livros de notas do 
tabelionato do 1º Ofício da Comarca de Feira de Santana 
(1830-1930) 

14/04/2011 
Nº 080/2011 

Itinerários da memória: comunidades negras rurais no 
Paraguaçu (Bahia, 1880-1940). 

10/11/2006 
Nº 152/2006 

Elizete da Silva 

A expansão protestante em Feira de Santana 
26/05/2000 
Nº 30/2000 

Auge e declínio dos ferroviários na Bahia - 1858/1964: 
Estação Alagoinhas 

02/03/2001 
Nº 06/2001 

Uma diocese católica na cidade principesca: catolicismos 
em Feira de Santana 1950-2002 

26/10/2012 
Nº 156/2012 
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Eurelino Teixeira Coelho Neto 

Um rio de lutas – história e memória dos movimentos sociais 
no Submédio São Francisco (1968-1994) 

27/03/2015 
Nº 20/2015 

História e memória da esquerda e das lutas sociais: Bahia, 
Brasil, séc. XX 

10/11/2006 
Nº 153/2006 

Ione Celeste Jesus de Sousa 
Escolarização e formação profissional em Feira de Santana 
– 1910/1960 – os grupos escolares, a Escola Normal da 
Feira e o Ginásio Santanopólis.  

08/03/2010 
Nº 66/2010 

José Augusto Ramos da Luz 
Histórias e Memórias da Educação na Bahia em Tempos de 
Ditadura (1930 a 1985) 

18/12/2014  
Nº 121/2014 

Maria Aparecida Prazeres 
Sanches 

Formação territorial da Bahia: subsídios para a construção 
de um atlas histórico da Bahia colonial. (sécs.XVI-XVIII) 

04/04/2011 
Nº 56/2011 

Rinaldo César Nascimento 
Leite 

História da história: crônica, memória e história na 
elaboração historiográfica 

12/06/2012 
Nº 88/2012 

Rodrigo Osório Pereira 
A botânica na Bahia Atlântica colonial: políticas científicas, 
naturalistas e instituições (1768 – 1808) 

11/09/2017 
Nº 101/2017 

Valter Guimarães Soares Outras Bahias: imagens do sertão na História e na Literatura 
10/11/2006 
Nº 154/2006 

 

Somam-se aos projetos de pesquisa a atuação de diversos núcleos de grupos de pesquisa, 

aos quais os discentes também se integram e por meio dos quais vivenciam o processo de 

investigação e produção do conhecimento histórico e o ensino deste. Os centros de pesquisa 

existentes na UEFS, sobretudo o Centro de Estudos Feirenses (situado no Museu Casa do Sertão) e o 

Centro de Documentação (CEDOC), este último vinculado diretamente ao Departamento de Ciências 

Humanas e Filosofia, constituem-se em aparelhos de suporte direto ao exercício da pesquisa 

historiográfica, retendo vasto e valioso (além de diversificado) acervo documental relativo aos séculos 

XIX e XX, abrangendo Feira de Santana e cidades do seu entorno. Tais centros de pesquisa são, 

usualmente, os espaços em que os discentes têm seus primeiros contatos com os acervos históricos e 

ali aprendem a manuseá-los em seus exercícios de pesquisa. 

A dimensão da pesquisa está presente ainda na própria estrutura curricular, notadamente nos 

eixos de Prática de ensino, que, através dos componentes oficinas, dedicam parte de suas atividades à 

iniciação dos estudantes às metodologias da pesquisa em História, ensino e educação, dinâmica 

coroada pela articulação com o eixo Pesquisa, no qual, através do desenvolvimento de um trabalho de 

conclusão de curso, o discente é instado a exercitar o planejamento, desenvolvimento e relato 

pesquisa, a partir de temática de sua própria escolha e do resultado dos seu percurso formativo 

pregresso no curso. 

A articulação com a pós-graduação se faz, em primeiro lugar, pela existência no departamento 

de Ciências Humanas e Filosofia, de dois programas de pós-graduação (lato e estrito sensu) 

concebidos e mantidos pelo corpo docente da graduação em história. Mais do que mera interface de 

mão de obra, tal relação evidencia a compreensão de que o processo formativo do profissional de 

história deve ser permanente e a pesquisa, presente no fazer profissional dos egressos. Assim, em 

1995 o Departamento de Ciências Humanas da UEFS criou o curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Teoria e Metodologia da História que, posteriormente, foi transformado em um curso de Pós-graduação 
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Lato Sensu em História da Bahia. E em 2001 o Colegiado da Especialização em História passou a 

considerar a necessidade de aproximar o curso de problemáticas inerentes a realidade histórica da 

região, e principalmente às pesquisas desenvolvidas pelos professores da Área de História na UEFS. 

Passou-se a objetivar inserir a Especialização no debate sobre a História Regional e Local, aprofundar 

as reflexões sobre cultura e religiosidade. 

A Especialização em História da Bahia passou por uma reforma curricular, em 2010, 

organizada de acordo com as normas para o funcionamento dos cursos Lato Sensu da UEFS 

(Resolução CONSEPE 118/2009). Essa reformulação refletiu o empenho do Colegiado da Pós-

Graduação em História em ofertar uma Especialização que correspondia principalmente às 

expectativas da comunidade acadêmica do Estado da Bahia e demais estados do país, assim como às 

deliberações das agências de fomento à pesquisa. A reorganização curricular da Especialização, além 

de contribuir com as linhas de pesquisa do Mestrado em História da UEFS, possibilita a capacitação 

docente em áreas históricas não privilegiadas no formato anterior, ao recém graduado em História e 

áreas afins. A proposta atual contempla três linhas de pesquisas. As linhas são as seguintes:  

I. Etinicidade, Religião e Cultura; 

II. História e Gênero;  

III. Cidade, Política e Poder 

O curso de Mestrado em História, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História 

(PGH) da UEFS, está em funcionamento desde 2007. O Mestrado é recomendado e apoiado pela 

CAPES, inclusive com bolsas. O programa dispõe também de bolsas e outras formas de apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). O ingresso de novos alunos é anual, 

mediante processo seletivo público divulgado em Edital. O PGH possui atualmente duas linhas de 

pesquisa – Cultura, identidades e linguagens e Cultura, sociedade e política – articuladas na área de 

concentração HISTÓRIA, CULTURA E PODER. 

Sua implantação foi uma resposta para a aguda demanda regional e estadual pela expansão 

e descentralização da pós-graduação stricto sensu. A decisão de implantar o Mestrado em História na 

UEFS se inscreve, portanto, na perspectiva de descentralizar e diversificar a pesquisa e a formação de 

pessoal qualificado em História na Bahia. Ao mesmo tempo, ele é o fruto do amadurecimento do corpo 

docente e da consolidação das práticas de pesquisa desenvolvidas pela área de História da UEFS. 

Tanto o Programa de Especialização em História da Bahia como o de Mestrado em História 

tem oportunizado o desenvolvimento da pós-graduação a um número expressivo de egressos da 

Licenciatura em História da UEFS. Com efeito diversas pesquisas de especialização ou mestrado tem 

suas origens em projetos de iniciação científica ou de trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos 

ainda na graduação. Nesse sentido, a existência dos programas próprios de pós-graduação converteu-
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se em um poderoso elemento de incentivo à pesquisa na própria graduação, ao passo em que seus 

egressos dão vida aqueles programas, posteriormente.  
Vale salientar ainda a atuação do corpo docente simultaneamente na graduação e nas pós-

graduações, o que demonstra e reforça a interligação entre graduação, pesquisa e pós-graduação. 

A extensão no curso de história está curricularizada, em conformidade com o Plano Nacional 

de Educação, com a alocação de 8% (oito por cento) de sua Carga horária para este tipo de atividade. 

A distribuição destas atividades faz-se tanto de modo articulado com os componentes curriculares, 

como através do incentivo e reconhecimento de atividades extracurriculares com caráter extensionista. 

Assim das 200 horas obrigatórias de Atividades Científico Cultuarias (ACC), admite-se que 

necessariamente 100 horas sejam cumpridas com atividade de extensão, podendo ser computadas em 

programas e projetos de extensão universitária desenvolvidas dentro e/ou fora da UEFS. Além os 

disso, parte da carga horaria de extensão (120 horas) estará incorporada a alguns dos componentes do 

Eixo Prática de Ensino, distribuídos da seguinte forma: 

 

Quadro 07 – Distribuição da Carga Horária de extensão nos componentes curriculares de Prática de Ensino e 

Conhecimentos Pedagógicos 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Composição da 
Carga Horária 

Metodologia e Didática da História 90 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

Oficina de cultura digital aplicada ao Ensino de História 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h 

Oficina de pesquisa em Ensino de História 60h 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

Oficina de Ensino e Pesquisa em Educação Patrimonial 60 h 
Extensão: 40 h 
Prática: 20 h   

 

 
n) Incentivo a iniciação à pesquisa artística e tecnológica, como necessária complementação à 

atividade de ensino 
 

 As ações de pesquisa desenvolvidas pelos discentes do curso de Licenciatura em História, da 

UEFS, relacionadas às dimensões artística e tecnológica ocorrem, sobretudo, em parceria com o 

Centro Universitário de Arte e Cultura (CUCA). O reconhecimento dos projetos desenvolvidos pelo 

centro reafirma a importância das atividades organizadas pelo CUCA, no tocante às Oficinas, Projetos 

institucionais e Ações em parcerias. As bolsas de Arte e Cultura, mantidas pelo Centro, asseguram a 

possibilidade de atuação e permanência do estudante como monitor, em Ações Culturais e Projetos 
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implementados. O Centro, responsável pela gestão da política cultural da UEFS, também viabiliza a 

inserção de estudantes do curso num cenário intenso de produções artísticas, por meio de uma agenda 

cultural diversa e frequente. Muitas das ações realizadas pelos estudantes, no CUCA, favorecem a 

aproximação dos mesmos com a sociedade, à medida que reconhecidamente a maioria dos projetos 

do centro têm natureza extensionista.   

 A iniciação tecnológica ocorre, em alguma medida, em parceria com projetos de iniciação à 

docência. Ações realizadas por programas como o PIBID além de possibilitarem pesquisa e produção 

de materiais digitais (documentários, curtas, catálogos fílmicos) também inserem os estudantes no 

diálogo com o uso das TCIs em práticas educativas, sobretudo na Educação Básica. O resultado desse 

fomento pode ser notado no número, ainda pouco expressivo, mas constante, de estudantes 

interessados em pesquisar as relações entre o ensino de História e as culturas digitais.  

 

o) Concepção e desenvolvimento das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, observando o respectivo regulamento 

 
O Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório da organização curricular 

para os cursos de Licenciatura, regulamentados pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do 

Conselho Nacional de Educação, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior. Apresenta natureza específica que deve estar necessariamente atrelada à 

prática e às demais atividades formativas de trabalho acadêmico. Duas resoluções regulamentam o 

estágio na UEFS, a CONSEPE Nº 083/2013 que trata dos estágios obrigatórios e não obrigatórios dos 

Cursos de Graduação, e a Nº 149/2009 que estabelece o regimento de Estágios Curriculares 

Obrigatórios dos Cursos de licenciatura.   

 O campo de estágio do curso de Licenciatura em História, da UEFS, compreende escolas 

da rede básica e pública de ensino, localizadas no munícipio de Feira de Santana (casos específicos 

deverão ser submetidos à coordenação de estágio, instância consultiva, e referendados pelo colegiado 

do curso). Os Estágio Curriculares Obrigatórios estão distribuídos entre o 5º e o 8º semestre e 

possuem a seguinte carga horária: EDU 560 – Estágio Supervisionado I – 90h. EDU 561 – Estágio 

Supervisionado II – 105h. EDU 562 - Estágio Supervisionado III - 105h. EDU 563 – Estágio 

Supervisionado IV – 105h. O primeiro componente de estágio curricular obrigatório é de observação 

etnográfica do espaço escolar. Os demais estão organizados nas modalidades de Ensino Fundamental, 

Médio e EJA, com efetiva regência. Os componentes de estágios são ofertados pelos professores que 

compõem a Área de Prática de Ensino, subárea de História, do Departamento de Educação. Embora 

vinculados ao DEDU, temos dois assentos no colegiado de História, além da representação de Estágio, 

composta pelo articulador de estágio do curso. 
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 A concepção formativa dos estágios perpassa, sobretudo, pela colaboração dos 

professores que atuam na Educação Básica e estabelecem o compromisso de auxiliar na seleção, 

organização e avaliação de conteúdos mobilizados pelos discentes na execução da prática no campo 

de estágio. Aos docentes cabe o acompanhamento de não mais do que uma turma de Estágio 

Supervisionado, com o número máximo de quinze discentes. Cada componente de Estágio Curricular 

Obrigatório apresenta uma carga horária definida, que assegura momentos de reflexão teórica da 

práxis e criam condições para a realização das intervenções nos ambientes escolares, e 45h (quarenta 

e cinco horas) de atividades práticas realizadas nas escolas parceiras. 

 Assegurar a efetividade de ações sistematizadas no âmbito da academia, que não sejam 

alheias à Educação Básica, requer a concentração dos horários de estágio num mesmo dia e turno, 

pois garante que todos os estudantes tenham momentos de acompanhamento individual, 

imprescindíveis para as ações de planejamento e necessariamente no dia da Atividade Complementar 

(AC) das escolas, pois ampliam as possibilidades de articulação dos professores da Educação Básica 

com o espaço formativo da universidade. A oferta dos componentes de estágio, observando esses 

critérios, também possibilita o remanejamento de discentes entre turmas, nos casos onde o número de 

estudantes for inferior a cinco. 

 À Coordenação de Estágio das Licenciaturas da UEFS, instância consultiva da Pró-reitora 

de Ensino de Graduação (PROGRAD), cabe o planejamento, gestão, organização e coordenação das 

ações desenvolvidas em cada Curso de licenciatura da UEFS e nas escolas campo de estágio, 

conforme Art. 2º da Portaria Nº 1761/2017. O articulador de estágio, que compõe a Coordenação Geral 

de Estágio, deve ser um professor da Área de Prática de Ensino, subárea de História, definido em 

reunião ordinária da Área. A função do articulador será exercida por um representante e um suplente 

de cada curso, com mandato de 02 (dois) anos, e caberá a estes assegurar, dentre outros aspectos, 

que o corpo docente do curso se responsabilize pelo acompanhamento individual de cada estudante, 

no campo dos estágios curriculares não-obrigatórios.  

 Os estágios curriculares não-obrigatórios contarão com uma resolução especifica, proposta 

pelos articuladores de estágio ao colegiado do curso. A resolução regulamentará, conforme a Lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008 (que dispõe sobre o estágio de estudantes) as atividades de 

estágio considerando, dentre outros aspectos: 

a) Critérios quanto ao ingresso do estudante em estágios curriculares não-obrigatórios (se a 

partir de determinado semestre, ou após ter cursado componentes específicos do curso); 

b) Definição dos campos considerados relevantes para a formação do profissional;  
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c) Modalidades, metodologias e formatos de acompanhamento do estágio pelos docentes do 

curso, com registro de carga horária, de acordo com o ANEXO III da Resolução CONSEPE Nº 

068/2016, que institui o Plano Individual de Trabalho. 

 

p) Concepção, composição, desenvolvimento e formas de comprovação das Atividades 
Complementares 

 

De acordo com a Resolução CONSEP 54/2001 e Resolução CNE/2015, as Atividades 

Complementares dizem respeito às atividades de livre escolha do aluno e contribuem com outros 

conhecimentos científico-culturais e tem carga horária de 200 horas, sendo que 100 horas serão 

destinadas a curricularização da extensão em forma definida pelo colegiado de curso e resolução 

específica. Abaixo encontra-se a composição/relação de atividades que podem ser consideradas 

complementares.  

 

                      Quadro 08 – Composição das ACC e seu aproveitamento no Curso de História  
 

Nº ATIVIDADE COMPLEMENTARES 
Período            C. Horária                         
(máximo)          (máxima) 

01 
Monitoria em sala de aula (apresentar o contrato e 
certificado da Prograd) 

3 anos             150 horas 

02 Iniciação Científica (voluntário ou institucionalizado) 3 anos             150 horas 

03 Publicação do aluno com Professor Orientador 25 h/publicação  (sem limite) 

04 
Participação em eventos com apresentação de 
trabalhos 

20 h (sem limite) 

05 
Participação em eventos sem apresentação de 
trabalhos 

10 horas / 80 horas 

06 Monitoria em evento 
10 horas/monitoria  (sem 

limite) 

07 
Estágio Extra Curricular (História: 5ª a 8ªséries e 
Ensino Médio, apresentar contrato e a declaração do 
Colégio), Curso Pré-Vestibular 

3 anos              150 horas 

08 Representação estudantil nos Conselhos da UEFS 3 anos                30 horas 

09 Participação estudantil em Diretórios 3 anos                30 horas 

10 Membro da Coordenação da Residência Universitária 3 anos                30 horas 

11 
Projeto de Extensão: preservação de memória, 
patrimônio/intervenção Social 7 

3 anos              150 horas 

12 
Minicursos/oficinas 8 (na Área de História, Educação 
e Áreas afins) 

2 anos                 100 horas 

13 
Cursos de capacitação/atualização feitos fora da 
UEFS  

90 horas 

14 
Língua Estrangeira: Inglês, Francês e Espanhol 
(módulo completo)  

20 horas p/ módulo 

15 
Informática (curso completo: (Windows, Word e 
Excel) 9 

30 horas 

16 Participação: Projetos de Pesq.e/ou Extensão na 3 ano                  150 horas 

                                                 
7 O projeto de Extensão, deverá ser aprovado pelo Colegiado e Departamento com duração de um semestre no mínimo, e 
desenvolvidos por alunos do Curso de História, sendo orientado por um Professor do Curso de História e supervisionado 
pelo Colegiado. 
8 O teto máximo da carga horária de 25 horas, abaixo desse teto, obedecerá a pontuação informada no certificado. 
9 Carga horária abaixo de 30 horas, a pontuação obedecerá a carga horária informada no certificado. 
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UEFS /outras Instituições10 

17 Grupo de estudos (sala de leitura) 11  30h p/ semestre e por sala 

18 
Participação em organização de eventos de natureza 
técnico-científica  

10 h / evento        30 horas 

19 
Bolsistas de Estágio Acadêmico/Arte e Cultura 12 
(apresentar o contrato) 

3 anos                100 horas 

 
 

 

q) Concepção e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Licenciatura em História foram 

regulamentados inicialmente pela Resolução CONSEP Nº 154/2008. De acordo com esta resolução, 

Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular obrigatório do Curso de Licenciatura em 

História que deverá ser administrado pelo Colegiado do Curso. O trabalho de conclusão de curso terá 

que ser desenvolvido individualmente, versando sobre temáticas construídas no decurso do processo 

formativo e consolidada, soba forma de projeto específico, no componente curricular Oficina de 

Metodologia da Pesquisa em História. 

O objetivo do TCC é propiciar a inserção do estudante no campo da investigação 

historiográfica e do ensino de história, tanto no aspecto teórico-metodológico da pesquisa e reflexão 

bibliográfica, quanto no exercício de elaboração de um texto acadêmico científico. Seu 

desenvolvimento far-se-á sob o acompanhamento de um professor orientador em componentes 

curriculares de orientação. Estes componentes se apresentam em número dois (Orientação de TCC I e 

II), cada um dos quais com 30 horas aula, totalizando 60 horas de orientação para o TCC.  

 

Quadro 09: Relação de Componentes e Ementas voltados para TCC 

Código Nome Ementa C.H. 

CHF 814 
Oficina de Metodologia da 
Pesquisa em História 

A escolha de um objeto de investigação. Problematização do 
objeto. Levantamento das fontes documentais e dados campo. 
Levantamento bibliográfico. Aproveitamento dos diálogos com 
a bibliografia. Planejamento da metodologia. A construção do 
projeto de pesquisa. 

T - 30 
P - 30 

 
Total - 60 

CHF 230 
Orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso I 

Orientação individual da pesquisa. Orientação bibliográfica. 
Orientação metodológica do trabalho com as fontes e dados 
da pesquisa. 

P - 30 
 

Total - 30 

CHF 231 
Orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso II 

Elaboração de um plano de apresentação do TCC. Orientação 
individual da pesquisa. Acompanhamento e orientação na 
produção do material final. 

P - 30 
 

Total - 30 

                                                 
10 Trata-se de participação em projeto de pesquisa e/ou extensão em Instituições devidamente reconhecida, com 
apresentação de atestado e relatório do Coordenador do projeto/mínimo um semestre letivo 
11 Os grupos de estudos devem ser coordenados por um Professor, com projeto aprovado pelo Colegiado e Departamento, 
com apresentação de relatórios semestrais. 
12 Os bolsistas deverão ser acompanhados pelo Colegiado do curso, observando as necessidades de formação do 
graduando. (apresentar Relatório das ativ. desenvolvidas no Projeto) 
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Em 2014 nova Resolução foi formulada para definir os formatos possíveis para o 

desenvolvimento do TCC no âmbito do Curso de História. A Resolução CONSEP Nº 116/2014, alterou 

os parâmetros até então aceitos para o TCC, ampliando sua tipologia para além da monografia escrita, 

a única aceita até então, passando a serem admitidos um total de 7 (sete) formatos distintos, a saber: 

1. Monografia 
2. Artigo para publicação; 
3. Produto multimídia ou audiovisual 
4. Catalogação de fontes inéditas de pesquisa; 
5. Organização de banco de dados ou acervo documental com fontes escritas, orais, 

iconográficas ou de outro tipo; 
6. Relatório circunstanciado da execução de projeto didático e/ou metodológico de ensino de 

história em determinado espaço socioeducacional; 
7. Produção de material didático pedagógico 

 

Apesar da ampliação das modalidades, o TCC permanece enquanto uma produção individual 

que deve ser desenvolvido nos componentes curriculares CHF 230 e CHF 231 com turmas de no 

máximo 06 (seis) alunos, com um professor orientador responsável pelo componente curricular e pela 

orientação do TCC. O orientador deve ser escolhido previamente pelo aluno, e a formalização da 

orientação deve ser homologada pelo Colegiado através de documento de aceite cujo modelo padrão é 

disponibilizado pelo Colegiado do Curso.  

A Resolução CONSEP Nº 116/2014 estabelece também existência e atuação de uma 

Coordenação de TCC. E segundo esta, o Coordenador de TCC deve ser sempre um professor do 

quadro docente designado pelo Colegiado, cabendo ao Coordenador as seguintes atribuições e 

competências: 

 

1. Atender e orientar os alunos quanto às características, propósito e funcionamento do TCC; 

2. Indicar, junto com o Colegiado do Curso, professores orientadores para os alunos que não os 
tiverem; 

3. Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores; 

4. Elaborar, junto com o Colegiado do Curso, o cronograma de defesas do semestre, conforme 
calendário acadêmico; 

5. Receber os TCC e encaminhá-los às bancas examinadoras; 

6. Publicar programação de defesas, respeitando o prazo do calendário acadêmico, fazendo 
constar: data, hora, local em que serão realizadas, e os nomes dos membros que comporão a 
banca examinadora; 

7. Manter arquivo atualizado das Atas das defesas públicas; 
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A avaliação final do TCC deve ser feita por uma banca examinadora composta de três 

professores da área de conhecimento do trabalho, ou área afim, com titulação mínima de especialista. 

O TCC será considerado aprovado se a nota a ele atribuída for igual ou superior a 7,0 (sete). Será tido 

como insuficiente se a nota estiver compreendida entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis pontos e nove décimos). 

No caso de insuficiência, o discente terá o direito de corrigir o trabalho, a partir das observações e 

solicitações feitas pela banca examinadora, no prazo máximo de 10 dias, não ultrapassando o 

calendário acadêmico do semestre vigente. 

 

r) Ementário e bibliografia básica e complementar 
 

r.1) Ementário 

 
1º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

CHF XXX 
Introdução aos Estudos 
Históricos 

A história enquanto ciência. Método histórico. As diversas 
tendências historiográficas europeias e norte-americanas. A 
produção do conhecimento e o ensino de história nos níveis 
fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 

CHF188 História e Antiguidade I 

Oriente próximo: os sistemas econômicos. As monarquias 
teocráticas e autocratas. Aspectos da cultura oriental. O 
mundo clássico, o modo de produção escravista. O 
Mediterrâneo como centro de intercâmbio. As monarquias 
helenísticas. As instituições político-jurídicas. A produção do 
conhecimento e o ensino de história nos níveis fundamental 
e médio. 

T 60h 
Total 60 h 

CHF XXX Introdução a Filosofia  

Reflexões sobre a História: análise e discussão das 
definições e explicações dos conceitos de ‘compreensão 
histórica’, ‘objetividade histórica’ e ‘causalidade histórica’. A 
história como objeto de reflexão filosófica e a sua 
relatividade nos sistemas de filosofia  

T 60h 
Total 60h 

CHF 220   Introdução a Sociologia  
A epistemologia das ciências Humanas: a base sócia 
histórica da sociedade. Aspectos teórico metodológicos 
fundamentais das principais correntes em sociologia. 

T 60h 
Total 60h 

EDU609 Teoria da Educação 

Pressupostos teóricos epistemológicos do campo da 
educação. Concepções teóricas de educação e dos 
processos pedagógicos. As tendências e correntes da 
educação. A relação teoria e prática E o pensamento 
pedagógico. 

T 60h 
Total 60h 

EDU XXX 
Laboratório e docência e 
lugares da História 

Estuda e vivencia os campos de atuação do profissional de 
História em suas variadas dimensões (escolas, arquivos, 
museus, instituições, sítios históricos, ONGs e órgãos 
públicos). Reflete sobre a pluralidade cultural, a inclusão 
social no ambiente escolar. Investiga e discute a articulação 
entre os saberes escolares e científicos na docência em 
História.  

P 45h 
Total 45h 

 
 
2º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

CHFXXX História e teoria  
A historiografia dos Annales. As atuais vertentes e 
tendências teóricas na História após os anos 1960: a Nova 

 
T 60h 
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História Cultural; a Micro História como abordagem; a 
História Social. Narrativa e Historiografia; Teoria Histórica 
na Pesquisa e Ensino de História: diálogos e possibilidades.   

Total 60h 

CHF 317 Introdução a Antropologia 

Relações teóricas e metodológicas entre as Ciências 
Sociais, em especial a Antropologia e a História. A 
produção antropológica e histórica, os conceitos básicos 
que irmanam estas ciências; seus limites e alcances. O 
olhar sobre a história do desenvolvimento da ciência 
antropológica, principais autores e formulações teórico-
metodológicas. Antropologia e História: Antropologia 
Interpretativa e estruturalista e a chamada Nova História, 
aproximações e distanciamentos.   

T 60h 
Total 60h 

EDU 414 História da Educação 
História e historiografia da educação. Percursos históricos 
do processo de escolarização na modernidade. Percursos 
históricos da formação do professor. 

T 60h 
Total 60 h 

EDU 201 Didática 

A relação sociedade-escola e suas implicações na 
docência. Paradigmas, teorias epistemológicas e a 
diversidade sociocultural; Didática, currículo e a pratica 
docente; O ensino e seus elementos constitutivos: o 
planejamento, a avaliação; A Didática na formação e 
construção da identidade docente. Didática, pesquisa e 
produção do conhecimento. 

T 60h 
Total 60h 

EDUXXX 
Laboratório de seleção e 
produção de conteúdos 
para o ensino de História I 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas 
selecionados de História Antiga e Medieval. Analisa e 
produz material didático. Discute formas de seleção e 
organização de conteúdos do ensino de História Antiga e 
Medieval voltados para a Educação Básica. 

P 45h 
Total 45h 

CHF 189 História Medieval A 

Estudo da História e da Historiografia Medieval. As 
formações sociais do Ocidente/Oriente: as estruturas 
econômicas, a tessitura política, as expressões da 
religiosidade e da cultura popular, o cotidiano dos grupos 
sociais (mulheres, crianças, judeus, camponeses...), as 
expressões de sensibilidade/subjetividade, o imaginário e 
as representações mentais. A produção do conhecimento e 
o ensino de história nos níveis fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 

 
 
3º semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

EDU XXX 
Currículo e História 
Escolar 

Introdução às teorias do currículo. Ensino de História e 
História escolar. Propostas curriculares para o ensino de 
História na Educação Básica (relações étnico-raciais e suas 
interseccionalidades com gênero e diversidade sexual no 
cotidiano escolar). Práticas e apropriações: os fazeres 
docentes.   

T 60h 
Total 60 h 

EDUXXX 
Metodologia do ensino da 
historia 

O campo da Didática da História: princípios e 
procedimentos. Dimensões do processo de ensino-
aprendizagem em História. A História enquanto disciplina 
escolar: caracterização, objeto e finalidades do ensinar-
aprender. Elaboração de planejamentos (curso, unidade, 
aula). Analisa o uso de fontes, linguagens e suas 
metodologias no ensino de História (livros didáticos, 
narrativas, biografias, fotografias, iconografias, literaturas, 
música, filmes, documentários, documentos orais e 
escritos). Avaliação: aspectos pedagógicos, Políticos e 
teóricos – metodológicos.  

Ext.-  45h 
P- 45h 

Total 90h 
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EDUXXX 
Oficina de cultura digital e 
tecnologias educacionais 

Analisa as culturas digitais e uso das tecnologias nas 
práticas educativas no ensino de História. Produz material 
didático digital, nos ambientes institucionais de Laboratórios 
(LAHIS, LIFE e NEDIT). Realiza a dimensão prática em 
História nos diversos espaços educativos (escolas, 
arquivos, museus, instituições e ONG’s). 
 

Ext.-  40h 
P- 20h 

Total 60h 

CHF 190 História Moderna   

Abordagem histórico-historiográfica de temas da história 
moderna (século XV ao XVIII). O conceito de moderno e 
modernidade. A “era moderna” em seus mais variados 
aspectos históricos: o humanismo; o (re)nascimento; as 
reformas religiosas e o processo de reanimação cristã do 
século XVI; a cultura popular e suas expressões de mundo; 
gênero e relações étnico-raciais na modernidade; o Estado 
moderno e suas tecnologias de poder; a Sociedade de 
Corte; o Mundo Atlântico; dinâmicas do tráfico e suas 
experiências de resistência; o anúncio do mundo burguês 
(revoluções e iluminismo); entre outros temas. Fontes para 
a História Moderna. A produção do conhecimento e o 
ensino de história nos níveis fundamental e médio 

T60h 
Total 60h 

EDU 311 
Relações étnico raciais na 
escola  

A identidade como produção social e histórica. Raça e 
etnia. Democracia racial. A escola como espaço sócio 
cultural e de diversidade étnico-racial; Políticas 
educacionais de cunho étnico-racial; branquitude e ação 
afirmativa 

T 60h 
Total 60h 

CHF 180 História da América I 

O discurso historiográfico para a América Indígena e pós-
conquista. Conquista, ocupação e colonização da América. 
Gênero e cultura. Resistência indígena e africana. 
Economia, relações de trabalho. Sociedade colonial, 
hierarquias sociais e organização político-administrativa. A 
crise do colonialismo espanhol na América. A produção do 
conhecimento e o ensino de história nos níveis fundamental 
e médio 

T60h 
Total 60h 

 
 
4º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

EDU115 
Política e gestão 
educacional  

O Estado e as forças sociais no processo de produção do 
sistema de ensino. A Educação como Política Pública. A 
organização e funcionamento do ensino e seus aspectos 
administrativos, didáticos e financeiros e os respectivos 
nexos entre a legislação e os planos de educação na 
realidade da educação brasileira.  Gestão de Sistema. 
Gestão Escolar. 

T 60h 
Total 60h 

EDU113 
Educação Especial e 
políticas educacionais 
inclusivas 

A educação especial e sua inserção no contexto do sistema 
educacional brasileiro. As políticas públicas de inclusão, 
abordagens e tendências. Aspectos éticos e educacionais 
na inclusão de pessoas com deficiência na escola, na 
família e na comunidade. 

T 60h 
Total 60h 

EDUXXX 

Laboratório de Seleção e 
Produção de conteúdo 
para o ensino de História 
II 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas 
selecionados de História Moderna e Contemporânea. 
Analisa e produz material didático. Discute formas de 
seleção e organização de conteúdos Moderna e 
Contemporânea do ensino de História voltados para a 
Educação Básica. 
 

P 45h 
Total 
45h 

LETXXX Libras e Sinais 

A língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): conceito e 
parâmetros. Descrição visual e espaço de sinalização 
linguística e topográfica na Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Apresentação de vocabulário básico para o 

T 60 
Total60h 
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entendimento das estaturas e regularidades na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

CHF 181 História da América II 

Independência na América Espanhola e subsequente 
construção dos Estados Nacionais. Identidades étnicas e 
nacionais. Movimentos sociais na América Latina dos 
séculos XIX e XX. Novos movimentos sociais na América 
Latina. Neoliberalismo, globalização e integração na 
América Latina. A produção do conhecimento e o ensino de 
história nos níveis fundamental e médio  

T 60h 
Total 60h 

CHF 171 História Contemporânea I 

Abordagem histórico-historiográfica de temas da história 
contemporânea. O longo século XIX: da revolução francesa 
à grande guerra. Revoluções políticas e econômicas. 
Movimentos nacionais e saciais. A Ásia, a África e o 
Imperialismo europeu. A crise da ordem europeia e a 
guerra. A produção do conhecimento e o ensino de história 
nos níveis fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 

EDU 516 Pesquisa em Educação 

O conhecimento científico e a educação, sua natureza 
social e histórica. Concepções de pesquisa em educação. 
Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em 
educação. Elaboração de projeto de pesquisa em 
educação. 

T 60h 
Total 60 h 

 
 
5º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

CHF 173 História Contemporânea II 

Abordagem histórico-historiográfica de temas da história 
contemporânea. A geopolítica mundial no século XX. O 
entre – guerras: socialismo, fascismo e crises: econômica e 
política. A Segunda Guerra e seus efeitos. A Guerra Fria e 
Descolonização. A derrocada do socialismo e as demandas 
políticas, sociais e culturais do mundo após a queda do 
muro de Berlim. A produção do conhecimento e o ensino de 
história nos níveis fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 

EDUXXX 
Oficina de Metodologia da 
pesquisa em Ensino de 
História  

Discute o campo da pesquisa em Ensino de História: 
percursos históricos, objetos, abordagens e aportes 
teóricos. Elabora e executa propostas de intervenção 
pedagógica e pesquisa em ensino de História, de caráter 
extensionista em ambientes formais e/ou não-formais de 
ensino, tais como ONGs, escolas comunitárias, movimentos 
sociais, povos e comunidades tradicionais, arquivos e 
museus. 

Ext-40h 
P 20h 

Total 60h 

EDU XXX Estágio Supervisionado I 

Problematiza e observa a pedagogicidade dos espaços e 
tempos escolares nos Ensinos Fundamental, Médio e 
Educação de Jovens e Adultos (estrutura curricular, 
pedagógica e profissional). Discute as pesquisas 
relacionadas às metodologias qualitativas aplicadas a 
Educação, sobretudo a etnográfica para a elaboração do 
projeto pedagógico. 

E 45h 
P 45h 

Total 90h 

EDU 612 Psicologia da Educação 

A Psicologia e o conhecimento científico; estudo do 
desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente; 
estudo do processo de aprendizagem da criança e do 
adolescente 

T 75h 
Total 75h 

CHF 182 História do Brasil I 

Historiografia do Brasil Colonial. A discussão acerca do 
conceito de Brasil a partir da colonização. Sociedades 
Indígenas, conquista, colonização e resistência. Engenhos 
e escravos na sociedade colonial. Ideologia, gênero, cultura 
e mentalidade na sociedade colonial. Estruturas 
socioeconômicas e relações de poder da colônia à 
Emancipação política. A produção do conhecimento e o 
ensino de história nos níveis fundamental e médio. 

T60h 
Total 60h 
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CHF 191 História da África I  

A historiografia sobre África. A diversidade de Povos e do 
Território Africano. As sociedades africanas tradicionais e 
sua desestruturação pelo tráfico de Escravos. Colonização 
e formação dos Estados Nacionais Africanos. Racismo, 
Segregação e afro descendência na África. Cultura e 
Identidade nas Sociedades africanas pós-colonial; a 
influência da África na formação do mundo contemporâneo 
com destaque para o Brasil. Importância dos estudos 
africanistas para a historiografia da escravidão e das 
populações negras no Brasil. A produção do conhecimento 
e o ensino de história nos níveis fundamental e médio. 

Total 60h 

 
 
6º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

EDU XXX Estágio Supervisionado II 

Discute processos de ensino e aprendizagem de História 
como objeto de estudo. Elabora, avalia e executa planos de 
ação pedagógica nos espaços escolares. Problematiza a 
utilização do livro didático e outras fontes documentais para 
a prática docente no Ensino Fundamental dos anos finais. 
Exercício da regência no ensino Fundamental II. 

E 60h 
T-45h 

Total 105h 

EDUXXX 

Laboratório  
Seleção e produção de 
conteúdo para o ensino 
de história III 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas 
selecionados de História da América, África e Brasil. Analisa 
e produz material didático. Discute formas de seleção e 
organização de conteúdos do ensino de História voltados 
para a Educação Básica. 

P45h 
Total 45h 

CHF 125 História Econômica Geral 

Estudo das principais formações econômicas desenvolvidas 
ao longo do processo histórico; o dever histórico das 
estruturas econômicas; a dinâmica das relações sociais no 

processo produtivo. 

T60h 
Total 60h 

CHFXXX Optativa  60h 

CHF 183 História do Brasil II 

Historiografia brasileira: do século XIX à Primeira República. 
Construção da Ordem Imperial. Tráfico Negreiro, relações 
sociais escravistas e abolição. Gênero, Família, Cultura e 
Sociedade. Formação do estado republicano e organização 
do poder político oligárquico. Formação, cotidiano e cultura 
dos novos grupos sociais. Conflitos político-sociais urbanos 
e rurais. A produção do conhecimento e o ensino de história 
nos níveis fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 

CHFXXX Pesquisa Histórica 

Os passos da pesquisa histórica.  Escolhe um tema de 

investigação. Levantamento das fontes documentais. 

Problematiza fontes e bibliografia: diálogo entre teoria e 

evidência. Define um objeto de pesquisa. As hipóteses 

sucessivas. Elaboração de um projeto de pesquisa para o 

TCC. 

T 60h 
60h 

 
 
7º semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

CHF 184 História do Brasil III 

Discussão da historiografia brasileira sobre o século XX. As 
novas diretrizes político-econômicas e sociais do Estado 
Brasileiro: nas várias fases do Populismo e na Ditadura 
Militar. As construções de gênero, as classes sociais e suas 
várias formas de expressão cultural, política e ideológica. 
Identidades, representações e movimentos sociais no Brasil 
Contemporâneo. A produção do conhecimento e o ensino 
de história nos níveis fundamental e médio. 

T 60h 
Total 60h 
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EDUXXX Estágio Supervisionado III 

Desenvolve e analisa práticas de ensino e aprendizagem 
em História. Estuda as configurações curriculares e suas 
intencionalidades culturais, políticas e econômicas. 
Seleciona conteúdos e produz materiais didáticos para o 
Ensino Médio da Educação Básica.  Exercício da regência 
no ensino médio. 

T 45h 
E 60h 

Total 105h 

EDUXXX 
Oficina de Metodologia da 
Pesquisa em História e 
Educação Patrimonial 

O campo da Didática da História: princípios e 
procedimentos. Dimensões e prática do processo de 
ensino-aprendizagem em História. A História enquanto 
disciplina escolar: caracterização, objeto e finalidades do 
ensinar-aprender. Elaboração de planejamentos (curso, 
unidade, aula). Uso de fontes, linguagens e suas 
metodologias no ensino de História (livros didáticos, 
narrativas, biografias, fotografias, iconografias, literaturas, 
música, filmes, documentários, documentos orais e 
escritos). Avaliação: aspectos pedagógicos, Políticos e 
teóricos - metodológicos. 

P 20h 
EXT 40h 
Total 60h 

CHF 400 
Introdução a Ciência 
política  

Conceito de Ciência Política. Ciência Política e Teoria do 
Estado. Evolução histórica do pensamento político: Grécia, 
Roma, Idade Média e Modernidade. Pensamento político 
contemporâneo. Origem e evolução do Estado. Estado 
Moderno. Estado Contemporâneo. Função social do Estado 
Contemporâneo. Elementos do Estado. 

T60h 
60h 

 Optativa  60h 

CHFXXX TCC I 
Orientação individual da pesquisa. Orientação bibliográfica. 
Orientação metodológica do trabalho com as fontes e dados 
da pesquisa. 

 
30h 

CHF 198 Estudos afro-brasileiros 

Relações Étnicas e Raciais no Brasil. Abordagens 
Históricas, Antropológicas e/ou Sociológicas que analisam 
as experiências, discursos e valores dos Afro-brasileiros. 
Estudos da História e Cultura Afro-Brasileira. A produção do 
conhecimento e o ensino de história nos níveis fundamental 
e médio. 

T 60h 
Total 60h 

 
 
8º Semestre 

Código Componente Ementa C.H. 

CHF 185 História do Brasil IV 

Discussão da historiografia brasileira sobre o século XX. As 
novas diretrizes político-econômicas e sociais do Estado 
Brasileiro no Pós Ditadura Militar. As construções de 
gênero, as classes sociais e suas várias formas de 
expressão cultural, política e ideológica. Identidades, 
relações internacionais e relações de trabalho e 
movimentos sociais no Brasil atual. A produção do 
conhecimento e o ensino de história nos níveis fundamental 
e médio. 

T 60h 
Total 60h 

EDUXXX 
Estágio Curricular 
Obrigatório IV 

Produz materiais didáticos: concepções e aplicabilidades na 
docência em História. Desenvolve ações efetivas de ensino 
e aprendizagem utilizados por professores e estudantes da 
Educação Básica de jovens e adultos. Discute processos de 
ensino e aprendizagem em História como objeto de estudo. 
Elabora e executa projetos de ação pedagógica na 
educação de jovens e adultos. Exercício da regência na 
educação de jovens e adultos e adolescentes em 
cumprimento de medidas sócio educativas. 

E 60 h 
T 45h 

Total 105h 

CHF192 
História dos Povos 
Indígenas e Indigenismo 
no Brasil 

A história dos Povos Indígenas do período pré-cabralino 
aos tempos atuais e suas abordagens. Política e legislação 
indigenista, movimentos indígenas e direitos. A construção 
da memória dos povos indígenas. As relações entre História 
indígena, ensino e livro didático. 

T 60h 
Total 60h 
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CHF 186 História da Bahia I 

Historiografia baiana. Diversidades regionais. Etnicidade, 
cultura, gênero, sociedade, família e relações de poder. 
Economia baiana: as lavouras tradicionais, as policulturas 
sertanejas, comércio e indústria. Campos religiosos em 
conflito: catolicismo, protestantismo, candomblé e 
islamismo. A produção do conhecimento e o ensino de 
história nos níveis fundamental e médio. 

 
 

T 60h 
Total 
60h 

 Optativa  60h 

CHFXXX TCC2 
Elaboração de um plano de apresentação do TCC. 
Orientação individual da pesquisa. Acompanhamento e 
orientação na produção do material final. 

30h 

EDUXXX 

Laboratório  
Seleção e produção de 
conteúdo para o ensino 
de história IV 

Articula teórica, didática e metodologicamente com temas 
selecionados de História da Bahia e Brasil. Analisa e produz 
material didático. Discute formas de seleção e organização 
de conteúdos do ensino de História da Bahia e Brasil 
voltados para a Educação Básica. 

P 45h 
Total 45h 

 

 

Bibliografia dos Componentes Obrigatórios 

 

1º Semestre 

CHF  Introdução aos Estudos 
Históricos 

Bibliografia Básica 

BARROS, José d’ Assunção. Teoria da história. Princípios e conceitos 
fundamentais. Vol. I. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

_______. Teoria da história. Os primeiros paradigmas: positivismo e 
historicismo. 

BARROS, José d’ Assunção. Teoria da História. Os paradigmas 
revolucionários. Vol. III. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

_______. Acordes historiográficos: uma nova proposta para a teoria da 
História. Vol. IV. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

_______. Teoria da História ............ Vol. 2. 

_______. Teoria da História................ Vol. 1 

 

Bibliografia Complementar 

BURKE, P. A Escola dos Annales (1929-1989): A revolução francesa da 
historiografia. São Paulo: Editora UNESP, 1997. 

DOSSE, F. A História em Migalhas: Dos Annales a nova história. 
Bauru/São Paulo: EDUSC, 2003. 

GADEMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de 
Janeiro: editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

REIS, José Carlos. Teoria da História: tempo histórico, história do 
pensamento histórico ocidental e pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2012. 

CHF188  História e Antiguidade I Bibliografia Básica 

ANDRADE, Marta Mega de. “O espaço funerário: comemorações 
privadas e exposição pública das mulheres em Atenas (séculos VI-IV 
a.C.)”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, n. 61, pp. 185-
208. 2011. 

ANDRADE, Marta. A cidade das mulheres. Cidadania e alteridade na 
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Atenas Clássica. Rio de Janeiro: LHIA/UFRJ, 2001. 

ARIÈS, Philippe. DUBY, Georges. História da Vida Privada. Do Império 
Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, (1985) 1990. 

 

Bibliografia complementar. 

BRAUDEL, F. Memórias do Mediterrâneo. Rio de Janeiro: Multinova, 
(1998) 2001.  

BROWN, Peter. O Fim do Mundo Clássico. Lisboa: Verbo, 1972. 

BURKERT, Walter. Antigos Cultos de Mistérios. São Paulo: USP, (1987) 
1991. 

DE COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 
(1864), 2004. 

CHF 553 Introdução a Filosofia  Bibliografia Básica 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, São Paulo, Ed. Mestre Jou, 
1970 

_______ A Sabedoria da Filosofia. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis, Ed.Vozes,1991 

ANDERY, Maria Amália et al. Para Compreender a Ciência – uma 
perspectiva histórica, R.J.Ed. Espaço e Tempo, 1988 

BACHELARD, Gaston. La Formation de L’ esprit scientifique. Paris: Vrin. 
6. ed., 1999. 

_______, La philosophie du non: Essai d’ une philosophie du nouvel 
esprit scientifique. Paris: PUF. 4. ed., 1994. 

_______, A actualidade da história das ciências. In: CARRILHO, M. M. 
Epistemologia: posições e críticas. Lisboa: Caloute Gulbenkian, 1991.  

 

Bibliografia Complementar 

CHRISTIE, John R. R.: The Development of the Historiography o science 
IN Companion to the History Modern Science, edited by R. C. Olby, G. N. 
Cantor, J. R. R. Christie and M. J. S. Hodge, London, Routledge, 1990, 
pp. 5-22. 

COMUNICARTE – Revista semestral do Centro de Linguagem e 
Comunicação da PUC. nº 25, 2002 

CUNHA, José Auri. Filosofia – Iniciação à Investigação filosófica, S.P. 
Atual, 1992 

GALLO, Silvio, CORNELLI, Gabriele, DANELON, Marcio. 
(organizadores). Filosofia do Ensino de Filosofia. Vol VII. Petrópolis, R.J: 
Editora Vozes, 2003. 

CHF 220  Introdução a Sociologia  Bibliografia Básica 

GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. SP. Ed. da UNESP, 
1991 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: civilização 
brasileira,1978. 

MARX e ENGELS. Manifesto do Partido Comunista, Porto Alegre: L&PM 
POCKET, 2012 

QUINTANEIRO.T. e Orgs. Um Toque de Clássicos. Durkheim, Marx e 
Weber. UFMG.1995. 

WEBER. M.A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tübinger: 
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pioneira 1904/5. Vols.:XX e XXI. 

 

Bibliografia complementar 

ALTITUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. 
Lisboa. Editorial Presença/Martins Fontes. 

ARON, Raymond: As etapas do Pensamento Sociológico, São 
Paulo/Brasília, Martins Fontes/EdUNB, 1982. 

DURKEIM. Coleção os Pensadores. SP. Abril Cultural. 1978. 

GIDDENS, A. Novas Regras do Método Sociológico R.J. Zahar Ed. 1978 
(Cap. 3) 

GUARESCHI, P. A Máquina Capitalista. Petrópolis. Vozes, 1992 
(Primeira parte) 

HABERMAS, J.Técnica e Ciência Enquanto Ideologia. In: Os 
Pensadores, S.P. Abril Cultural. 1983. 

EDU 609 Teoria da Educação Bibliografia Básica 

ARAÚJO, Miguel Almir L. de. Os sentidos da Arte. Coexistência entre 
Arte e Educação. Cadernos de Educação. Ano 3, n. 4, jan/jun. 2001, p. 
37-54, UEFS. Feira de Santana-BA. BARBOSA, Joaquim Gonçalves 
(Org). Multirreferencialdade nas ciências e na educação. São Cralos, SP: 
UFSCAR, 1998. BRANDÃO, Carlos R. O que é educação. São Paulo: 
Brasiliense, 1996. BYINGTON, Carlos Amadeu B. Pedagogia simbólica: a 
construção amorosa do conhecimento de ser. Rio de Janeiro: Rosa dos 
tempos, 1996. CARVALHO, Edgar de Assis. Complexidade e ética 
planetária. In: PENA-VEGA, Alfredo e NASCIMENTO, Elimar P. do. O 
pensar complexo: Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de Janeiro: 
Garamond, 1999. DELORS, Jacques (org.). Educação um tesouro a 
descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC:UNESCO, 1999. 
DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da Educação. 
Campinas, SP : Papirus, 1988. DUARTE JUNIOR, João Francisco. O 
sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. Curitiba: Criar Edições, 
2001 

EDU  Laboratório de docência e 
lugares da História 

Bibliografia Básica 

DAYRELL, Juarez (Org.). A escola como espaço sócio-cultural. In: 
DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 
Horizonte: UFMG, 1996, p.136-161. Disponível em: Acesso em: 02 de 
abr. de 2018.  
FERREIRA, Marieta de Moraes & Franco Renato. Aprendendo História: 
Reflexão e Ensino. 2ª Edição. Rio de Janeiro: FGV, 2013.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
FURET, François. A Oficina da História. Lisboa: Gradiva, 1982.  
MÉSZAROS, István. A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo, 
SP: Boitempo, 2008.  
COMPLEMENTAR:  
AQUINO, Orlando Fernández; NETO, Armindo Quillici e PUENTES, 
Roberto Valdés; Profissionalização dos professores: conhecimentos, 
saberes e competências necessários à docência. Educar, Curitiba, n 34, 
p.169-184, 2009. Editora UFPR. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/er/n34/10.pdf Acesso em 20 mar. 2018.  
CERRI, Luis Fernando. Os conceitos de consciência história e os 
desafios da didática da História. Revista de História Regional 6 (2): 93-
112, Inverno 2001. Disponível em: 
 http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2133/1614 Acesso 
em: 04 de abr. de 2018.  
CHARLOT, Bernard. O Professor na sociedade contemporânea: um 

http://www.scielo.br/pdf/er/n34/10.pdf
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2133/1614
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trabalhador da contradição. Revista FAEEBA - Educação e 
Contemporaneidade, Salvador, v.17, n 30, p.17-31, jul/dez, 2008. 
Disponível 
em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/1
26. Acesso em 20 mar. 2018.  
Maria Dias de Oliveira, Margarida; Maria Godoy Silveira, Rosa. O direito 
ao passado: uma discussão necessária à formação do profissional 
de História. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7357 Acesso em: 02 de abr. 
de 2018.  
PINTO, Umberto de Andrade. Os Desafios da Escola Pública 
Contemporânea. Revista FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, 
Salvador, v.17, n 30, p.17-31, jul/dez, 2008. Disponível 
em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/1
26. Acesso em 20 mar. 2018. 

 
 
2º Semestre 

CHF 179 História e teoria Bibliografia Básica 

ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial (1500-1800). São 
Paulo: Pubifolha, 2000 (Grandes nomes do pensamento brasileiro) 

AROSTEGUI, J. Métodos e Técnicas na Pesquisa História. In:______. A 
pesquisa Histórica. Bauru/São Paulo: EDUSC, 2006. p. 513-59. 

 BURKE, P. A Escola dos Annales (1929-1989): A revolução francesa da       
historiografia. São Paulo: Editora UNESP, 1997. 

CARDOSO, C. F. História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, C. F.; 
VAINFAS, R.(Org.). Domínios da História: ensaios de teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. p. 1-23. 

CHARTIER, Roger. In: BURGUIERE, A. (org.). Dicionários de ciências 
históricas. Rio de Janeiro: Imago, 1993. 

DOSSE, F. A História em Migalhas: Dos Annales a nova história. 
Bauru/São Paulo: EDUSC, 2003 

 

Bibliografia complementar 

GINZBURG, C. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um 
moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006. 

GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: O 
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o projeto de História Nacional. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 01, 1998, p. 5-27. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

LIMA, H. E. A Micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

CHF 317 Introdução a Antropologia  Bibliografia Básica 

ANÔNIMO do século XVIII. Arte de furtar. Porto Alegre: L&PM, 2005. 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: 
Martins Fontes; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1987. 

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antonio Octávio (Orgs).. Sistema político 
brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung; 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/126
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/126
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/126
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/issue/viewIssue/227/126
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São Paulo: Editora UNESP, 2007. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. 

BITTAR, Eduardo C. B. Doutrinas e filosofias políticas. São Paulo: Atlas, 
2002. 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 

 

Bibliografia complementar 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 4ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Ed. Forense, 1978. 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: 
Ed. Paz e Terra, 1980. 

BUENO, Eduardo. A coroa, a cruz e a espada. Lei, ordem e corrupção no 
Brasil Colônia. Rio: Objetiva, 2006. 

EDU Laboratório de seleção e 
produção de conteúdos 
para o ensino de História I 

Bibliografia Básica 

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Antiguidade clássica: a história e a cultura 
a partir dos documentos. 2. ed. Campinas, SP: UNICAMP, 2003 155p.  
FUNARI, Pedro Paulo. História Antiga: a renovação da História Antiga. In: 
KARNAL, Leandro (Org.). História na Sala de Aula: Conceitos, Práticas 
e Propostas. São Paulo: Editora Contexto, 2003.  
LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. São Paulo, SP: 
Martins Fontes, 1992. 235p (O homem e a história).  
MACEDO, José Rivair. História Medieval: Repensando a Idade Média no 
Ensino de História. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na Sala de 
Aula: Conceitos, Práticas e Propostas. São Paulo: Editora Contexto, 
2003.  
PINSKY, Jaime. 100 textos de história antiga. 10.ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2012. 154p (Textos e documentos; 1)  
COMPLEMENTAR: 
ANUNCIAÇÃO, Ana Paula. SPERANDIO, Amábile. Aula Oficina: Uma 
proposta de utilização de documentos históricos em sala de aula. 
História & Ensino, Londrina, v. 18, p. 131-156, Especial, 2012. 
Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/13251/115
12 Acesso em: 04 de abr. de 2018.  
CERRI, Luis Fernando. Recortes e organizações de conteúdos históricos 
para a educação básica. Antíteses, vol. 2, n. 3, jan.-jun. de 2009, pp. 
131-152. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses. Acesso em 11 de set., 
2017.  
Dossiê História Antiga. HISTÓRIA, São Paulo, v. 26 n. 1, p. 1-206, 2007. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-
907420070001 Acesso em 03 de abr. de 2018.  
RODRIGUES, Renata Cardoso Belleboni. Reflexões no ensino da 
História Antiga. Revista NUPEM, Campo Mourão, Vol.  4, Nº 7, ago./dez. 
2012. Disponível em: 
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/253/181 
Acesso em: 02 de abr. de 2018.  
SILVA, Semíramis Corsi. Aspectos do Ensino de História Antiga no Brasil: 
algumas observações. Alétheia: Revista de estudos sobre Antigüidade e 
Medievo, Volume 1, Janeiro a Julho de 2010. Disponível em: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32095921/Aletheia_
2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523558
805&Signature=2YwME7xD2aXDtRvVbuzUrGCuxhA%3D&response-
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32095921/Aletheia_2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523558805&Signature=2YwME7xD2aXDtRvVbuzUrGCuxhA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAspectos_do_Ensino_de_Historia_Antiga_no.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32095921/Aletheia_2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523558805&Signature=2YwME7xD2aXDtRvVbuzUrGCuxhA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAspectos_do_Ensino_de_Historia_Antiga_no.pdf
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content-
disposition=inline%3B%20filename%3DAspectos_do_Ensino_de_Historia
_Antiga_no.pdf Acesso em: 03 de abr. de 2018 

CHF 189 História Medieval A Bibliografia Básica 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo, 
Brasiliense, 1991. 

BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa, Edições 70, s/d.  
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Dom Quixote, 1985. 

CONTE, Giuliano. Da crise do feudalismo ao nascimento do capitalismo. 
Lisboa, Editorial Presença, 1984. 

 

Bibliografia complementar 

DALARUN, Jacques. Amor e Celibato na Igreja Medieval. São Paulo, 
Martins Fontes, 1990. 

D'HAUCOURT, Genevière. A Vida na Idade Média. São Paulo, Martins 
Fontes, 1994. 

DONINI, Ambrogio. História do Cristianismo. Lisboa, Edições 70, 1980.  
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DUBY, Georges. Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. 
Lisboa, Edições 70, 1987. 2v. 

EDU  História da Educação Bibliografia Básica 

ABBAGNANO, N. e VISALBERGHI, A História da Pedagogia. Tradução 
de Glicínia Quartin. Lisboa: Livros Horizonte, 1981, vol. II e III.  

ANDRADE, Mariza Guerra de. A educação exilada. Colégio do Caraça. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2000. ARIÈS, Philippe. História Social da 
Criança e da Família. Tradução de Dora Flaksman. 2ª edição. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara, 1981.  

BARROS, Maria Lêda R. de. Anotações para um estudo sobre a escola 
primária na Bahia – da escola unitária à escola graduada. Feira de 
Santana, 2002. Mimeografado.  

BARROS, Maria Leda R. de e ALMEIDA, Stela Borges de. Escola Normal 
de Feira de Santana: fonte para o estudo da História da Educação. 
Sitientibus –Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira 
de Santana, n. 24, p. 9-30, jan. /jun. 2001. 

 BINZER, Ina von. Os Meus Romanos. Alegrias e tristezas de uma 
educadora alemã no Brasil. Tradução de Alice Rossi e Luisita da Gama 
Cerqueira. S.P.: Paz e Terra, 1994.  

CADERNOS CEDES 51. Educação, sociedade e cultura no século XIX: 
discursos e sociabilidades. Campinas, São Paulo: Unicamp, 2000. 
CADERNOS CEDES 52. Cultura escolar: história prática e 
representações. Campinas, SP: Unicamp, 2002. 

EDU Didática Bibliografia Básica 

FREIRE, Paulo e SHOR, Ira (1987) “Medo e ousadia – o cotidiano do 
professor” Editora Paz e Terra, 4ª edição, Rio de Janeiro.  
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Vygotsky, Wallon – teorias psicogenéticas em discussão”,  Summus 
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editorial, 10ª edição, São Paulo.  
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pedagogia crítico-social dos conteúdos”. Loyola, 1986.  

LUCK, Heloisa (1999) “Pedagogia Interdisciplinar – Fundamentos teórico-
metodológicos”, Editora Vozes, 7ª edição, Petrópolis. 

MATUI, Jiron (1995) Construtivismo – teoria construtivista sócio histórica 
aplicada ao ensino’ Editora Moderna, São Paulo.  

MIZUKAMI, Nicoletti (1986) “Ensino: As abordagens do processo”, 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda., São Paulo.  

PRETTO, Nelson. “Uma Escola com/sem futuro”, Papirus, 1999.  

VEIGA, Ilma Alencastro. “Escola: espaço do projeto político- pedagógico”. 
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3º Semestre 

CHF 189 História Moderna A Bibliografia Básica 

ANDERSON, Perry. Linhagens do estado absolutista. São Paulo, 
Brasiliense, 1989. 

ARENDT, Hannah. Da Revolução. São Paulo, Ática, 1988. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Inglesa. São Paulo, 
Brasiliense, 1988. (Coleção Tudo É História, 82) 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade média e no Renascimento: o 
contexto de François Rabelais. São Paulo, Hucitec; Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1987. 

 

Bibliografia complementar 

BAXANDALL, Michael. O Olhar Renascente: pintura e experiência social na 
Itália da Renascença. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991. 

BLANNING, T. C. W.. Aristocratas versus burgueses? A Revolução 
Francesa. São Paulo, Ática, 1991. (Série Princípios, 200) 

BONNEY, Richard. O absolutismo. Portugal, Publicações Eurpa-América, 
s/d. 
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EDU  Metodologia do Ensino de 
História 

Bibliografia Básica 

BÁSICA: 
FAZENDA, Ivani (Org.) Didática e Interdisciplinaridade. 8ª Ed. 
Campinas: Papirus, 2003.  
FONSECA. Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. 
Campinas, SP: Papirus Editora, 2003.  
KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989, 110 p.  
LIBÂNEO. José Carlos. Didática e epistemologia: para além do embate 
entre a didática e as didáticas específicas. In: VEIGA, Ilma P. A. e 
D´Ávila, Cristina (Orgs.). Profissão docente: novos sentidos, novas 
perspectivas. Campinas (SP): Papirus Editora, 2008. 
LOPES, Antônio Herculano; VELLOSO, Monica Pimenta; PESAVENTO, 
Sandra Jatahy. História e linguagens: texto, imagem, oralidade e 
representações. Rio de Janeiro, RJ: 7Letras: Edições Casa de Rui 
Barbosa, 2006. 348p.  
 
COMPLEMENTAR: 
ABUD, Katia Maria. Registro e representação do cotidiano: a música 
popular na aula de história. Cad. CEDES, Dez 2005, vol.25, no.67, p.309-
317. ISSN 0101-3262. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a04v2567.pdf Acesso em: 02 de 
abr. de 2018.  
CARDOSO, Oldimar Pontes. A Didática da História e o Slogan da 
Formação de Cidadãos. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22022008-
113710/pt-br.php Acesso em: 04 de abr. 2018.  
LIMA, Douglas Mota Xavier de. Histórias em quadrinhos e ensino de 
História. Revista História Hoje, v. 6, nº 11, p. 147-171 - 2017. Disponível 
em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332/228. Acesso em: 10 de 
fev. de 2018.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem 
escolar: reelaborando conceitos e recriando a pratica. 2. ed. rev. 
Salvador, Ba: Malabares Comunicação e Eventos, 2005. 115 p.  
RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, presente e perspectivas 
do caso alemão. Práxis Educativa, Ponta Grossa, PR. v. 1, n. 2, p.07 - 
16, jul.- dez. 2006. Disponível em: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/
279/285 Acesso em: 05 de abr. de 2018. 

EDU  Relações étnicos raciais 
na escola 

Bibliografia Básica 

Albuquerque, Wlamyra R. de Uma história do negro no Brasil / Salvador: 
Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 
2006. 

FONSECA, Marcus Vinícius da. Et.all ( orgs). Negro e Educação: 

Presença do negro no sistema educacional brasileiro. Anped: São Paulo, 

2001 

Albuquerque, Wlamyra R. de e  Fraga Filho Walter. Uma história do negro 
no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação 
Cultural Palmares, 2006. 

Educação Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena 
ressignificando a escola. Cadernos SECAD 3. Secretaria da Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília,DF. Abril, 2007 

Relações raciais na escola: reprodução de desigualdades em nome da 
igualdade / coordenação de Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro. — 
Brasília : UNESCO, INEP, Observatório de Violências nas Escolas, 2006. 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a04v2567.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22022008-113710/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22022008-113710/pt-br.php
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332/228
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/279/285
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/279/285
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EDU  Oficina de cultura digital e 
tecnologias educacionais 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Maria Cristina Alves de. As tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), os novos contextos de ensino-aprendizagem e a 
identidade profissional dos professores. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v.89, n.221, p.30 - 46, jan./abr. 2008.  
BAZZO, Walter Antonio. Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto 
da educação tecnológica. Florianópolis: UFSC, 1998. 318p.  
PINTO, Júlio Pimentel; TURAZZI, Maria Inez. Ensino de 
história: diálogos com a literatura e a fotografia. São Paulo, SP: 
Moderna, 2012. 176p.  
SOARES, Mariza de Carvalho & Ferreira, Jorge. A História Vai ao 
Cinema. Rio de Janeiro: Record, 2001.  
TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro & LOPES, José de Souza Miguel 
(Org.). A Escola vai ao Cinema. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  
 
COMPLEMENTAR:  
ABUD, Katia Maria. A construção de uma Didática da História: algumas 
ideias sobre a utilização de filmes no ensino. História, 2003, vol.22, no.1, 
p.183-193. ISSN 0101-9074. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/his/v22n1/v22n1a08.pdf Acesso em: 02 de abr. 
de 2018.  
COSTA, Sérgio Roberto. (Hiper)Textos Ciberespaciais: mutações do/no 
ler-escrever. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 65, p. 102-116, jan./abr. 
2005. Disponível em: 
file:///C:/Users/Edicarla/Documents/UEFS/Textos%20Ensino%20de%20Hi
stória/TEXTOS%20ENSINO%20IMPORTANTES/Hiepertextos%20cibere
spaciais.pdf Acesso em: 03 de abril de 2018.  
FERREIRA, Carlos Augusto Lima. A formação e a prática dos 
professores de história: enfoque inovador, mudanças de atitudes e 
incorporação das novas tecnologias nas escolas públicas e privadas 
do estado da Bahia, Brasil. Tese (Doutorado em Educação) Barcelona: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. Disponível em: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5039/cafl1de1.pdf;jsessionid=9
52FA9D25E0A0786074F0D0B3F44512A?sequence=1 Acesso em: 06 de 
abr. de 2018.  
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia e juventude: experiências do público 
e do privado na cultura. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 65, p. 43-58, 
jan./abr. 2005. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 
18 de jun. de 2017.  
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tânia Maria F. Garcia. A 
formação da consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano 
em aulas de história. Cad. CEDES [online]. 2005, vol.25, n.67, pp. 297-
308. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a03v2567.pdf 
Acesso em: 03 de abr. de 2018. 

CHF 180 História da América I Bibliografia Básica 

VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola. Rio de 
Janeiro, Graal, 1984.  

DONGHI, Halperin. História da América Latina. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.  

BRUIT, Hector H. Estado e Burguesia Nacional na América Latina. São Paulo, 
Brasiliense, 1980. 

GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1985. 

NOVAIS, Fernando A. Estrutura e Dinâmica do Antigo Sistema Colonial. Sec. XVI 
- XVIII. São Paulo, cadernos Cebrap, 1973.  

DONZER, Donald. América Latina - Uma Perspectiva Histórica. Porto Alegre, Ed. 
Globo, 1966. 

HUBERMAN, Leo. Nos, o Povo.(História da Riqueza dos Estados Unidos). São 
Paulo, Brasiliense, 1987. 

http://www.scielo.br/pdf/his/v22n1/v22n1a08.pdf
file:///C:/Users/Edicarla/Documents/UEFS/Textos%20Ensino%20de%20História/TEXTOS%20ENSINO%20IMPORTANTES/Hiepertextos%20ciberespaciais.pdf
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http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a03v2567.pdf
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IANNI, O. A Formação para a América Latina. Rio de Janeiro, Ed. Civilização 
Brasileira.  

FURTADO, C. Formação Econômica da América Latina. Rio de Janeiro, Lia 
Editora, 1970. 

STEIN e STANLEY. A Herança Colonial na América Latina. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1976.  

POSTILLA, Miguel Lear. A Conquista da América Latina Visto pelos Índios. Rio de 
Janeiro, Vozes, 1987. 

EDU 281 Currículo e História 
escolar 

Bibliografia Básica 

FONSECA. Selva Guimarães. Caminhos da história ensinada. 
Campinas, SP: Papirus Editora, 1993.  
HORN, Geraldo Balduino; GERMINARI, Geyso Dongley. O Ensino de 
História e seu Currículo. 5ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.  
ROCHA, Ubiratan. História, Currículo e Cotidiano Escolar. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução 
às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais/ Tomaz Tadeu da Silva (org.) Stuart Hall, Kathryn 
Woodward. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana. Brasília: Ministério da Educação, 2004. Disponível em: 
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-
Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf Acesso em: 02 de abr. de 
2018.  
CAIMI, Flávia Eloisa. O que precisa saber um professor de História? 
História & Ensino, Londrina, v. 21, n. 2, p. 105-124, jul./dez. 
2015.Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/23853/177
41 Acesso em: 02 de abr. de 2018.  
SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. dos S. Concepções de Aprendizagem 
Histórica Presentes em Propostas Curriculares Brasileiras. In: História 
Revista. Revista da Faculdade de História e do Programa de Pós-
Graduação em História. Universidade Federal de Goiás. Vol. 14. n.1, 
2009. Disponível em: 
https://www.revistas.ufg.br/historia/article/viewFile/8176/5871 Acesso em: 
03 de abr. de 2018.  
SILVA, Cristiane Bereta da. O Saber Histórico Escolar Sobre as 
Mulheres e as Relações de Gênero nos Livros Didáticos de História. 
Caderno Espaço Feminino. Uberlândia/Mg: Vol. 17, N.1, P. 219-246, 
Janeiro A Julho De 2007. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/440 Acesso em 14 
de mar. 2018.  
ZAMBONI, Ernesta. Projeto Pedagógico dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Identidade Nacional e Consciência Histórica. Cad. Cedes, 
Campinas, v. 23, n. 61, p. 367-377, dezembro 2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a07v2361.pdf Acesso em 02 de 
abr. de 2018. 

 
 
4º Semestre 

EDU 113 Educação Especial e 
políticas educacionais 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/23853/17741
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/23853/17741
https://www.revistas.ufg.br/historia/article/viewFile/8176/5871
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/440
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a07v2361.pdf
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inclusivas Porto Alegre: Mediação, 2004 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 
Princípios, Políticas e Prática em Educação Especial: 1994. BUENO, 
José G. S. Crianças com necessidades educativas especiais, política 
educacional e a formação de professores: generalistas ou especialistas? 
In: Revista Brasileira de Educação Especial (5), 1999. 

FONSECA, Vitor. Educação Especial – programa de estimulação 
precoce. Uma introdução às idéias de Fuerstein. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995. GÓES, Maria Cecília Rafale de. Políticas de Educação 
Inclusiva. São Paulo: Autores Associados, 2004. GONZÁLEZ, José 
Antonio Torres. Educação e Diversidade: Bases didáticas e organizativas. 
Porto Alegre: Artes Médica, 2002. MARTIN, Manuel B.; BUENO, Salvador 
Toro. Deficiência Visual: aspectos psicoevolutivos e Educativos. São 
Paulo: Santos Livraria e Editora,2005. MAZZOTA, Marcos J. S. Trabalho 
Docente e Formação de Professores de Educação Especial. São Paulo: 
EPU, 2003 

 

EDU Laboratório de Seleção e 
Produção de conteúdo 
para o ensino de História 
II 

Bibliografia Básica 

KARNAL, Leandro. História Moderna: A História Moderna e a sala de 
aula. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na Sala de Aula: Conceitos, 
Práticas e Propostas. São Paulo: Editora Contexto, 2003.  
MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flavio Costa; FARIA, Ricardo 
de Moura. História contemporânea através de textos. São Paulo: 
Contexto, 1990. 181 p. (Textos e Documentos; 5)  
MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flavio Costa; FARIA, Ricardo 
de Moura. História moderna através de textos. 11.ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2010. 168p (Textos e documentos; 3)  
MATTOSO, Katia M. de Queiros. Textos e documentos para o estudo 
da história contemporânea (1789-1963). São Paulo: HUCITEC, Ed. 
Univ. S. Paulo, 1977. 209p.  
NAPOLITANO, Marcos. História Contemporânea: Pensando a estranha 
História sem fim. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na Sala de Aula: 
Conceitos, Práticas e Propostas. São Paulo: Editora Contexto, 2003.  
 
COMPLEMENTAR: 
CHARNEY, Leo.; SCHWARTZ, Vanessa R. O cinema e a invenção da 
vida moderna. 2. ed. rev. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 567p. 
(Cinema, teatro e modernidade)  
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos extremos: o breve século XX 1914-
1991. 2. Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 598 p.  
MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa; FARIA, Ricardo 
de Moura. História do tempo presente. 2. ed. São Paulo, SP: Contexto, 
2007 224 p (Textos e documentos; 7).  
MONTEIRO, Ana Maria Monteiro. Tempo presente no ensino de 
História: mediações culturais no currículo. Anais do XXVI Simpósio 
Nacional de História - ANPUH, São Paulo, julho, 2011. Disponível em: 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300914722_ARQUIV
O_ANPUHTempopresentenoensinodehistoria-textoAnaMMonteiro.pdf. 
Acesso em 10 de jul., 2017.  
SILVA, Eliane Brito; PINHEIRO, José Gledison Rocha. Afinal, qual o valor 
educativo ou formativo de um conteúdo como as “revoluções inglesas do 
século XVII” para os estudantes da educação básica? In: Revista 
metáfora educacional (ISSN 1809-2705) – versão on-line, n. 8., 
jun./2010. p. 2-14. Disponível em: 
http://www.valdeci.bio.br/pdf/Silva_%20Pinheiro_%20AFINAL_QUAL_%2
0O_%20VALOR_%20EDUCATIVO.pdf. Acesso em 22 de mar., 2017 

 Libras e Sinais Bibliografia Básica 

GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em 
torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300914722_ARQUIVO_ANPUHTempopresentenoensinodehistoria-textoAnaMMonteiro.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300914722_ARQUIVO_ANPUHTempopresentenoensinodehistoria-textoAnaMMonteiro.pdf
http://www.valdeci.bio.br/pdf/Silva_%20Pinheiro_%20AFINAL_QUAL_%20O_%20VALOR_%20EDUCATIVO.pdf
http://www.valdeci.bio.br/pdf/Silva_%20Pinheiro_%20AFINAL_QUAL_%20O_%20VALOR_%20EDUCATIVO.pdf
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Editorial, 2009. 

SÁ, N. R. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: 
Paulinas, 2006. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua Brasileira de Sinais: 
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. Petrópolis: Babel Editora, 2000. 

STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009. 

THOMA, A.da S.; LOPES, M. C.(Orgs). A invenção da surdez: cultura, 
alteridade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2005. 

CHF 181 História da América II Bibliografia Básica 

AGGIO, Alberto. Frente popular, radicalismo e Revolução Passiva no 
Chile. 

AZEVEDO, Célia Maria Marinho de, Abolicionismo: Estados Unidos e 
Brasil, uma história comparada : 

século XIX. São Paulo: Annablume, 2003. 

BETHEL, Leslie. A América Espanhola após a independência. História da 
América. Volume III – capitulo1. 

BETHEL, Leslie. Volume V 

BLACKBURN, ROBIN. A independência na América Espanhola in A 
queda do escravismo colonial: 1776- 

1848. Rio de Janeiro, Record, 2000. (encaminhado para xérox) 

BLACKBURN, Robin. A queda do escravismo colonial: 1776-1848. Rio de 
Janeiro, Record, 2000.  

 

Bibliografia complementar 

AZEVEDO, Célia Maria Marinho de, Abolicionismo: Estados Unidos e 
Brasil, uma história comparada : 

século XIX. São Paulo: Annablume, 2003. 

BETHEL, Leslie. A América Espanhola após a independência. História da 
América. Volume III – capitulo1. 

BETHEL, Leslie. Volume V 

BLACKBURN, ROBIN. A independência na América Espanhola in A 
queda do escravismo colonial: 1776- 

1848. Rio de Janeiro, Record, 2000. (encaminhado para xérox) 

BLACKBURN, Robin. A queda do escravismo colonial: 1776-1848. Rio de 
Janeiro, Record, 2000. (“A Revolução Francesa e as Antilhas: 1789-93”; 
“O emancipacionismo revolucionário e o nascimento do Haiti”; “Abolição e 
Império: os Estados Unidos”; “A Abolição do Comércio Negreiro britânico: 
1803-14”); 
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CHF 171 História Contemporânea I Bibliografia Básica 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo, Cia. 
Das Letras, 1986 (Introdução: Modernidade ontem, hoje e amanhã; cap. 
3 – Baudelaire, o modernismo nas ruas) 

ENGELS, Friedrich. Contribuição à história da Liga dos Comunistas. In: 
MARX, K. e ENGELS, F. Obras Escolhidas. São Paulo, Alfa-Ômega, 
[s.d.], vol. 3.  

FURET, François. O Catecismo Revolucionário. In: FURET, François. 
Pensando a Revolução Francesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989. 

GUILLAUME, Jean. Bakunin. In: GUÉRIN, Daniel (org.) Bakunin: textos 
escolhidos. Porto Alegre, L&PM, 1980. 

HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções. 8ª ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1991 (cap. 2).  

 

Bibliografia Complementar 

HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções. 8ª ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1991 (cap. 2).  

HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções. 8ª ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1991 (cap. 6 – As revoluções). 

HOBSBAWM, E. A era do capital. 3ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1982 (cap. 1 – A primavera dos Povos). 

HOBSBAWM, E. A Era do Capital. 3ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1982. (Cap. O mundo burguês). 

EDU Pesquisa em Educação  Bibliografia Básica 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 
1996.  

DEMO, P. Introdução ao ensino de Metodologia da Ciência. São Paulo: 
Atlas, 1983. 

 DIAS, M.A., EL-HANI, C.N., SANTANA, J.C.B., et al. Perspectivas em 
Epistemologias e Histórias das Ciências. Feira de Santana: UEFS, 1997.  

EL-HANI, C.N., VIDEIRA, A.A.P. O que é vida? Para entender a Biologia 
do Século XXI. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

FAZENDA, I. Metodologia da pesquisa educacional. 2 ed. São Paulo: 
Cortez, 1991.  

FAZENDA, I. Novos enfoques da pesquisa educacional. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 1999.  

GADOTTI, M. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 
10 ed. São Paulo: Cortez, 1997.  

LAVILLE, C., DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia 
da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
LUCKESI, C.C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1992. 

 
 
5º Semestre 

CHF 182 História do Brasil I Bibliografia Básica 

ARAÚJO, Emanuel. (Tão vasto, tão ermo, tão longe: o sertão e o 
sertanejo nos tempos coloniais). In: PRIORE, Mary (Org.) Revisão do 
Paraíso 500 anos e continuamos os mesmos.Rio de Janeiro: Campus, 
2000. (pp. 45-91) 
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ARAÚJO, Ubiratan Castro de. (Brasil: 500 anos?) (entrevista). In. Revista 
de Educação CEAP. A. 8. n. 1. Salvador: Centro de Estudos e Acessória 
Pedagógica, 1993. (pp. 37 – 44) 

BEHRENS, Ricardo Henrique B. (Salvador, uma Aldeia aberta). In. Idem. 
A capital colonial e a presença holandesa de 1624-1625. Salvador: 
UFBA, 2004. (Dissertação de Mestrado) (pp. 18-55) 

BICALHO, Maria Fernanda Baptista. (As câmaras ultramarinas e o 
governo do Império). In. O Antigo Regime nos Trópicos: A dinâmica 
imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). (João Fragoso, Maria Fernanda 
Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa, orgs.) Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. (pp. 189-221) 

 

Bibliografia complementar 

LAPA, José Roberto do Amaral. (O sistema colonial). São Paulo: Ática, 
1994. (pp. 5-85) 

MELLO, José Antônio Gonçalves de. Cartas de Duarte Coelho a El Rei . 
Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1997. 

MAXWELL, Kenneth. (As causas e o contexto da conjuração mineira). In. 
Diálogos Oceânicos. Minas Gerais e as novas abordagens para uma 
história do Império Ultramarino Português. (Júnia Ferreira Furtado, org.) 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. (pp. 389-414)  

MELLO, Evaldo Cabral de. (Os holandeses no Brasil). in. O Brasil e os 
Holandeses, 1630-1654.  (Paulo Herkenhoff, org.). Rio de Janeiro: 
Sextante Artes, 1999. (pp. 20 – 41)  

CHF 191 História da África I  Bibliografia Básica 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo, Cia. 
Das Letras, 1986 (Introdução: Modernidade ontem, hoje e amanhã; cap. 
3 – Baudelaire, o modernismo nas ruas) 

ENGELS, Friedrich. Contribuição à história da Liga dos Comunistas. In: 
MARX, K. e ENGELS, F. Obras Escolhidas. São Paulo, Alfa-Ômega, 
[s.d.], vol. 3.  

FURET, François. O Catecismo Revolucionário. In: FURET, François. 
Pensando a Revolução Francesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989. 

 

Bibliografia Complementar 

HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções. 8ª ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1991 (cap. 2).  

HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções. 8ª ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1991 (cap. 6 – As revoluções). 

HOBSBAWM, E. A era do capital. 3ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1982 (cap. 1 – A primavera dos Povos). 

HOBSBAWM, E. A Era do Capital. 3ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1982. (Cap. O mundo burguês) 
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EDU 805  Psicologia e Educação I   Bibliografia Básica 

BOCK, Ana M. B., FURTADO, Odair, TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. 
Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 13ª ed. São Paulo: 
Ed. Saraiva, 1999.  

COLL, César. [et al.]. Desenvolvimento psicológico e educação. v. 2. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 1996.  

______. [et al.] Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000.  

COUTINHO, Maria Tereza da C. & MOREIRA, Mércia. Psicologia da 
Educação: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e 
aprendizagem humanos, voltado para a educação: ênfase na abordagem 
construtivista. 5ª ed. Belo Horizonte – MG, Editora Lê, 1997. 

CUNHA, Marcus Vinícius da. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: DP 
e A, 2000. 

FREITAS, Maria Teresa de A. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia e 
Educação: um intertexto. São Paulo: Ed. Ática, 1996.  

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos, 
aplicações à prática pedagógica. Petrópolis – RJ: Vozes, 2000. 

 KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação: o mestre do impossível. 
São Paulo: Scipione, 1995.  

MILLOT, Catherine. Freud antipedagogo. Rio de Janeiro: J. Zahar Editor, 
1987.  

MOREIRA, Marco Antonio. MASINI, Elcie F. S. Aprendizagem 
significativa: a teoria de Ausubel. São Paulo, Moraes, 2000 

CHF 173 História Contemporânea II Bibliografia Básica 

Almeida, Angela Mendes de. A República de Weimar e a ascensão do 
nazismo. São Paulo, Brasiliense, 1987. (Col. Tudo É História, 58) 

_____. Revolução e guerra civil espanhola. São Paulo, Brasiliense, 1985. 
(Col. Tudo É História, 32) 

Arendt, Hannah. Origens do Totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e 
totalitarismo. São Paulo, Cia. das Letras, 1991. 

Ash, Timothy Garton. Nós, o povo: a revolução de 1989 em Varsóvia, 
Budapeste, Berlim e Praga. São Paulo, Cia. das Letras, 1990. 

Barraclough, Geoffrey. Introdução à História Contemporânea. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1973. 

Barros, Edgar Luiz de. A Guerra Fria. São Paulo, Atual, s/d. (Col. 
Discutindo a História) 

 

Referência Complementar 

Broué, Pierre. A Revolução Espanhola (1931-1939). São Paulo, 
Perspectiva, 1992. (Col. Khronos, 17) 

Canêdo, Letícia Bicalho. A Descolonização da Ásia e da África. São 
Paulo, Atual, 1986. (Col. Discutindo a História) 

Chauveau, A. & Tétard, Ph. (org.). Questões para a história do presente. 
Bauru-São Paulo, Edusc, 1999.  

Chesneaux, Jean. A Ásia Oriental nos séculos XIX e XX. São Paulo, 
Pioneira, 1976. 
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EDU Oficina de pesquisa no 
ensino de História 

Bibliografia Básica 

BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. A Longa Duração. 
In: Escritos sobre a história. São Paulo: Perspectiva, 1992. (p. 41- 78)  
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Metodologia da pesquisa 
educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 174p.  
JOANILHO, André Luiz. História e Prática: pesquisa em sala de aula. 
Campinas: Mercado de Letras, 1996.  
PERRENOUD, Philippe Et All (Org.). Formando Professores 
Profissionais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.  
SILVA, Marcos. A. História o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: 
Brasiliense, 1995.  
 
COMPLEMENTAR: 
CERRI, Luís Fernando. Dados quantitativos na reflexão didática de 
estudantes e professores de História. História Hoje: Revista de História e 
Ensino, v. 5, n. 10 (2016). Disponível em: 
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/272/206. Acesso em 17 de mai., 
2017.  
LIMA, Sandra de. A 'história oral' e a utilização do vídeo: o relato de uma 
experiência. Revista Roteiro, v. 27, n.1, jan./jun. 2002, p. 27-49.  
MOCELLIN, Renato. O cinema e o ensino da história. Curitiba, PR: 
Nova Didática, 2002 72 p. (Revisitando a historia).  
OLIVEIRA, Margarida Dias de; COSTA, Aryana Lima. O Ensino de 
História como objeto de pesquisa no Brasil: no aniversário de 50 anos de 
uma área de pesquisa, notícias do que virá. SAECULUM - Revista de 
História. [16]; João Pessoa, jan./ jun. 2007. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11378/6492 
Acesso em: 02 de abr. de 2018.  
TRINDADE, Vitor; FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; LINHARES, Celia 
Frazao Soares. Os lugares dos sujeitos na pesquisa 
educacional. 2.ed. rev. ampl. Campo Grande, MS: Editora UFMS, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2001. 476 p 

EDU 560 Estágio Supervisionado I Bibliografia Básica 

CABRINI, C. e Outros. O Ensino de História: Revisão Urgente. São 
Paulo: Brasiliense, 1996.  
GUSMÃO, Emery Marques. Memórias de quem ensina História: cultura 
e identidade docente. São Paulo: Ed. UNESP, FAPESP, 2004.  
VEIGA, Ilma Passos e D’ÁVILA, Cristina. (orgs.). Profissão docente: 
novos sentidos, novas perspectivas. Campinas, SP: Papirus Editora, 
2008.  
 
COMPLEMENTAR: 
BARCA, Isabel. Ideias chave para a educação histórica: uma busca de 
(inter)identidades. Hist. R., Goiânia, v. 17, n. 1, p. 37-51, jan./jun. 2012.  
Dossiê Ensino de História e Linguagem: Discurso, narrativa e práticas de 
significação do tempo. História Hoje. Revista de História e Ensino. v. 4, 
n. 8, jul./dez. 2015. Disponível em: 
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/issue/view/8 Acesso em: 02 de mai. de 2018.  
Dossiê Ensino de História. Revista Educação & Realidade. V.36 nº 1 
(jan/abr, 2011). Porto Alegre: Faculdade de Educação UFRGS. 
Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/issue/view/1354/showToc Acesso 
em: 03 de abr. de 2018.  
PIMENTA, Selma Garrido; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes 
pedagógicos e atividade docente. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
246p.  
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e 
Docência. São Paulo: Cortez, 2004, 296 p. (Docência em formação. 
Serie Sabores pedagógicos). 

 

https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/272/206
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11378/6492
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/issue/view/8
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/issue/view/1354/showToc
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6º Semestre 

CHF 183 História do Brasil II Bibliografia Básica 

AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco: O Negro no 
imaginário das elites – século XIX.  Paz e Terra, 1987. 

AZEVEDO, Elciene . Orfeu de Carapinha. A trajetória de Luiz Gama na 
imeprial cidade de São Paulo.. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 
1999. v. 1. 280p . 

ARRAIS, Raimundo. O pântano e o riacho: a formação do espaço público 
no Recife do século XIX. São Paulo: Humanitas: FFLCH. USP, 2004. 

BARICKMAN, B. J. “E se a casa-grande não fosse tão grande? uma 
freguesia açucareira do recôncavo baiano em 1835”. In: Afro-Ásia, 29/30 
(2003), 79-132. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção a ordem: a elite imperial. 
Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003 

 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO, José Murilo de.  Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a 
República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.        

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao Sul da História: lavradores pobres 
na crise do trabalho escravo. São Paulo. Brasiliense. 1987. 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. “Laços de família e direitos no final da 
escravidão”. In ALENCASTRO, Luiz Felipe de. (org.). História da vida 
privada no Brasil:Império: a corte e a modernidade nacional V. 2. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1997.  

CHF 125 História Econômica Geral Bibliografia Básica 

MARX, karl. Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Ed. Paz e Terra, 
Rio de Janeiro, 1985.  

SOFRI, Gianni. O Modo de Produção Asiático. Ed. Paz e Terra, Rio de 
Janeiro, 1977. 

OHLWEILER, Otto A. Materialismo Histórico e Crise Contemporânea. Ed. 
Mercado Aberto, Rio Grande do Sul, 1985.  

DOBB, Maurice. A Evolução do Capitalismo. (Coleção os Economistas).  

PINSKY, Jaime et alli. O Modo de Produção na Antiguidade. Ed. Global, 
São Paulo, 1982.  

MARX, Karl. O Capital. Livro 1. (Coleção os Economistas). 

NOVAIS, Fernando A. Estrutura e Dinâmica do Antigo Sistema Colonial. 
Ed. Brasiliense, São Paulo, 1986. 

MARX, Karl. Contribuição para crítica da Economia Política. Prefácio 
(Coleção os Economistas).  

DOBB, Sweezy et alli. Transição do Feudalismo para o Capitalismo. Ed. 
Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1983.  

BEAUD, Micher. História do Capitalismo. Ed. Brasiliense, São Paulo, 
1987.  

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções. Ed. Paz e Terra. Rio de 
Janeiro, 1986. 
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EDU  Laboratório de Seleção e 
Produção de 
conhecimento para o 
Ensino de História III 

Bibliografia Básica 

BEZERRA, José Augusto. Uma história do Brasil em 
manuscritos: 1500-1889. Fortaleza: Instituto do Ceará, 2011. 240p.  
BITTENCOURT, Circe. História do Brasil: Identidade Nacional e Ensino 
de História do Brasil. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na Sala de 
Aula: Conceitos, Práticas e Propostas. São Paulo: Editora Contexto, 
2003.  
HERNANDEZ, Leila M. G. A África na sala de aula: visita à história 
contemporânea. São Paulo, SP: Selo Negro, 2005. 679p.  
MORAIS, Marcus Vinícius de; FERNANDES, Luiz Estevam. História da 
América: Renovação da História da América. In: KARNAL, Leandro 
(Org.). História na Sala de Aula: Conceitos, Práticas e Propostas. São 
Paulo: Editora Contexto, 2003.  
MUNAKATA, Kazumi. História que os livros didáticos contam, depois que 
acabou a ditadura no Brasil. In: FREITAS, Marcos Cezar de 
(org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 
2001. p. 271-296.  
 
COMPLEMENTAR: 
CERRI, Luis Fernando. A política, a propaganda e o ensino da 
história. Cadernos Cedes, Campinas, v.25, p. 25 - 67, n. 67, set./dez. 
2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a05v2567 
Acesso em: 03 de abr. de 2018.  
MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo, SP: EDUSP, 2007. 
300 p.  
NEVES, Maria de Fatima Rodrigues das. Documentos sobre a 
escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 1996. 135p.  
OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. 
Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-
Asiáticos, Ano 25, no 3, 2003, pp. 421-461. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/eaa/v25n3/a03v25n3.pdf Acesso em: 23 de jan. 
2017.  
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do 
outro. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 258 p. 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a05v2567
http://www.scielo.br/pdf/eaa/v25n3/a03v25n3.pdf
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CHF 814 Oficina de Metodologia da 
Pesquisa em História  

Bibliografia Básica 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de. Projeto de pesquisa: propostas 
metodológicas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 

BARROS, José D´Assunção. O projeto de pesquisa em história. 7. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: 
Atlas, 1981. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

SAMARA, Eni de Mesquita; TUPY, Ismênia S. Silveira T. História & 
documento e metodologia de pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

 

Bibliografia complementar 

LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia. 
Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1992. 

MIRANDA, José Luís Carneiro de; GUSMÃO, Heloísa Rios. 
Apresentação e elaboração de projetos de monografia. 2. ed. Niterói: 
EDUFF, 1998. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. Rio de Janeiro: DP e A editora, 1999. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de 
pós-graduação; noções práticas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
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EDU 561 Estágio Supervisionado II Bibliografia Básica 

FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. O livro didático de história no 
Brasil: a versão fabricada. São Paulo: Global Ed, 1982. 105p.  
MIRANDA, Tânia. A história recente no livro didático. Teoria & 
Debate, São Paulo, v.21, n.75, p., jan./fev. 2008.  
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de 
professores: unidade teoria e pratica. 9.ed. São Paulo, SP: Cortez, 
2010. 200 p.  
 
COMPLEMENTAR: 
ABUD, Katia Maria. A guardiã das tradições: a História e o seu código 
curricular. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 42, p. 163-171, 
out./dez. 2011. Editora UFPR. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/er/n42/a11n42.pdf Acesso em: 02 de mai. de 
2018. 
CASSIANO, Célia Cristina de Fegueiredo. Aspectos políticos e 
econômicos da circulação do livro didático de História e suas implicações 
curriculares. História, São Paulo, v.23, P. 33 -48, n. 1,2 2004.  
Dossiê Linguagens escolares e Educação Histórica. História Revista. 
Revista da Faculdade de História e do Programa de Pós-graduação em 
História. Universidade Federal de Goiás. vol. 17, nº 1, 2012. Disponível 
em: https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/1231/showToc Acesso 
em: 01 de mai. de 2018.  
NODA, Marisa. Avaliação e novas perspectivas de aprendizagem em 
História. HISTÓRIA & ENSINO, Londrina, v. 11, jul. 2005. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/11843/104
16. Acesso em: 22 de abr. de 2018.  
SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. dos S; GARCIA, Tânia Maria F. Garcia. 
Perspectivas da didática na Educação Histórica. 29ª Reunião Anual da 
Anped, Caxambu, 2006. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt04-2575.pdf Acesso em: 02 
de mai. de 2018. 

 OPTATIVA I  

 
 
7º Semestre 

CHF 406 Introdução a Ciência 
Política  

Bibliografia Básica 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: 
Martins Fontes; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1987. 

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antonio Octávio (Orgs). Sistema político 
brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung; 
São Paulo: Editora UNESP, 2007. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. 

BITTAR, Eduardo C. B. Doutrinas e filosofias políticas. São Paulo: Atlas, 
2002. 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade Para uma Teoria Geral 
da Política Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise  Brasília: Ed. UNB, 
1988. 

http://www.scielo.br/pdf/er/n42/a11n42.pdf
https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/1231/showToc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/11843/10416
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/11843/10416
http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt04-2575.pdf
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BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 4ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Ed. Forense, 1978. 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: 
Ed. Paz e Terra, 1980. 

BUENO, Eduardo. A coroa, a cruz e a espada. Lei, ordem e corrupção no 
Brasil Colônia. Rio: Objetiva, 2006. 

EDU  Oficina de Metodologia da 
Pesquisa em História e 
Educação Patrimonial 

Bibliografia Básica 

FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis; GIOIA, Lílian de Cássia Miranda 
de. Educação patrimonial no ensino de história nos anos finais do 
Ensino Fundamental: conceitos e práticas. São Paulo, SP: SM, 2012. 
176p.  

GARBINATTO, Valeska. Ensino de história e patrimônio histórico: pontes 
para a construção da memória e cidadania /. Ciências e Letras, N. 27, p. 
37-48, jan./jun. 2000.  

LOMBARDI, Jose Caludinei; MAGALHAES, Lívia Diana Rocha; 
CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. A pesquisa e a 
preservação de arquivos e fontes para a educação, cultura e 
memória. Campinas: Alínea, 2009. 234 p.   

MENEZES, Maria Cristina (Org.). Educação, memória, história: 
possibilidades, leituras. Campinas: Mercado de Letras, 2004.  

RICOEUR, Paul. A Memória, a história, o esquecimento. Campinas, 
SP: Ed. UNICAMP, 2007. 535 p.  

 

COMPLEMENTAR: 

AGUIAR PACHECO, Ricardo de. Educação Patrimonial e Estudo do 
Meio: metodologias para o ensino de história na educação básica. 
ANPUH - XXV Simpósio Nacional de História, Fortaleza, 2009. Disponível 
em: http://anais.anpuh.org/wp-
content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1369.pdf Acesso em: 03 de abr. de 
2018.  

ESQUINSANI, Rosimar Serena Siqueira; ESQUINSANI, Valdocir 
Antonio. Memória e patrimônio cultural pelo olhar da escola: a leitura 
como política e opção metodológica. História UNISINOS, São Leopoldo - 
RS, v.13, n.1, p.78-83, jan./abr.2009.  

LOPES, Marcos A. Espaços da memória. Fronteiras. Cascavel: 
Edunioeste, 2000, 240 p.  

MENDONÇA, Erasto Fortes. Estado patrimonial e gestão democrática do 
ensino público no Brasil. Educação e Sociedade, ano 22, n.75, p. 84-
108, ago. 2001.  

SABALLA, Viviane Adriana. Educação patrimonial: “Lugares de 
Memória”. Revista Mouseion, v. 1, junho 2007. Disponível em: 
http://repep.fflch.usp.br/sites/repep.fflch.usp.br/files/Lugares%20de
%20Memoria%20SABALLA_V.pdf Acesso em: 02 de abr. de 2018. 

CHF 184 História do Brasil III Bibliografia Básica 

BRITO, Gilmário Moreira. Pau de Colher: na letra e na voz. São Paulo: 
Educ.,1999. 

CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados: escritos de História e 
Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

CARVALHO, José Murilo de. 3ª ed. Os Bestializados O Rio de Janeiro e 
a República que não foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas. O Imaginário da 

http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1369.pdf
http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1369.pdf
http://repep.fflch.usp.br/sites/repep.fflch.usp.br/files/Lugares%20de%20Memoria%20SABALLA_V.pdf
http://repep.fflch.usp.br/sites/repep.fflch.usp.br/files/Lugares%20de%20Memoria%20SABALLA_V.pdf


78 

República no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 

 

Bibliografia complementar 

CHALOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas 
décadas da escravidão na corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 

COHN, Gabriel. Problemas da industrialização no século XX. In: MOTA, 
Carlos Guilherme da. (org.) Brasil em Perspectiva. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1987. 

COSTA, Emilia Viotti da. 7ªed. Da monarquia à República: momentos 
decisivos. São Paulo: Unesp, 1998. 

DE DECCA, Edgard. O Silêncio dos Vencidos. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1984. 

CHF 230  Orientação de Trabalho 
de Conclusão de Curso I 

Bibliografia Básica 

ANDRADE Margarida de. Redação Científica: a elaboração do TCC 
passo a passo. São Paulo: Factash. 2007. 

BARROS, José D'Assunção. O projeto de pesquisa em história: da 
escolha do tema ao quadro teórico. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

BEAUD, Michel. Arte da tese: como preparar e redigir uma tese de 
mestrado, uma monografia ou qualquer outro trabalho universitário . 3ª 
edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Lisboa: Forense, 2000. 

CURTY, Marlene Gonçalves, Et alli. Apresentação de trabalhos 
acadêmicos, dissertações e teses: (NBR) 14724-2002). Maringá: Dental 
Press. 2002. 

 

Bibliografia complementar 

LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia. 
Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1992. 

MIRANDA, José Luís Carneiro de; GUSMÃO, Heloísa Rios. 
Apresentação e elaboração de projetos de monografia. 2. ed. Niterói: 
EDUFF, 1998. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 



79 

CHF 198 Estudos afro-brasileiros Bibliografia Básica 

NINA RODRIGUES, R. O Animismo Fetichista dos Negros Bahianos. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1935, 199p. 

__________________. As raças Humanas nos Códigos Penais 
Brasileiros. In: NINA RODRIGUES, R. As Raças Humanas e a 
Responsabilidade Penal no Brasil.(www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-
humanas-e-a-responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/99/texto). 

_________________. O Brasil Antropológico e Étnico. In: NINA 
RODRIGUES, R. As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no 
Brasil.(www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-humanas-e-a-
responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/117/texto). 

RAMOS, A. O Problema do Negro no Brasil. In: RAMOS, A. A 
Aculturação Negra no Brasil. (http://www.brasiliana.com.br/obras/a-
aculturacao-negra-no-brasil/pagina/49/). 

 

Bibliografia Complementar 

FREYRE, G. A República de 89 e a Ordem Étnica. In: FREYRE, G. 
Ordem e Progresso. Processo de Desintegração das Sociedades 
Patriarcal e Semipatriarcal no Brasil sob o Regime de Trabalho Livre: 
aspectos de um quase meio século de transição do trabalho escravo para 
o trabalho livre. 6ª ed. Revista. São Paulo: Ed. Global, 2004, 1114p., pp. 
526 a 577. 

GOMES, A. dos S. Congresso Nacional do Negro de 1958. In: Revista 
África e Africanidades. Ano 2, n. 6, agosto de 2009 
(www.africaeafricanidades.com). 

GUIMARÃES, A. S. A. O Projeto UNESCO na Bahia. Comunicação ao 
Colóquio Internacional “O Projeto UNESCO no Brasil: Uma Volta Crítica 
ao Campo 50 Anos Depois”, Salvador, julho, 2004 
(www.googleacademico.com 

http://www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-humanas-e-a-responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/99/texto
http://www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-humanas-e-a-responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/99/texto
http://www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-humanas-e-a-responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/117/texto
http://www.brasiliana.com.br/obras/as-racas-humanas-e-a-responsabilidade-penal-no-brasil/pagina/117/texto
http://www.brasiliana.com.br/obras/a-aculturacao-negra-no-brasil/pagina/49/
http://www.brasiliana.com.br/obras/a-aculturacao-negra-no-brasil/pagina/49/
http://www.africaeafricanidades.com/
http://www.googleacademico.com/
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EDU 562 -  Estágio Supervisionado III Bibliografia Básica 

BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 9. ed. 
São Paulo: Contexto, 2004.  
CAINELLI, Marlene & SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Ensinar História. 2ª 
ed. São Paulo: Editora Abril, 2010.  
JENKINS, Keith. A História repensada. Tradução de Mario Vilela. 
Revisão Técnica de Margareth Rago. São Paulo: Contexto, 2001.  
 
Bibliografia Complementar 
BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. 
São Paulo: Cortez, 2004.  
CAIMI, Flávia Eloisa. Por que os alunos (não) aprendem História? 
Reflexões sobre ensino, aprendizagem e formação de professores de 
História. Tempo, Vol. 11, n.21, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a03 Acesso em: 02 de mai. 
de 2018.  
Dossiê Ensino de História e Consciência Histórica. História Hoje. Revista 
de História e Ensino. Revista de História e Ensino. v. 5, n. 9, Jan./jun. 
2016. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/issue/view/9 Acesso 
em: 02 de mai. de 2018.  
Dossiê Ensino de História. História Revista. Revista da Faculdade de 
História e do Programa de Pós-graduação em História. Universidade 
Federal de Goiás. vol. 14, nº 1, 2009. Disponível em: 
https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/739 Acesso em: 02 de abr. 
de 2018.  
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: saberes da 
docência e identidade do professor/. Revista de Educação AEC, Ano 26, 
n.104, p. 45-61, jul./set. 1997. 

 OPTATIVA II  

 
 
8º Semestre 

CHF 185 História do Brasil IV Bibliografia Básica 

ARAUJO, Maria Paula Nascimento. “Lutas democráticas contra a 
ditadura” IN: FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel A.(orgs). Revolução e 
democracia (As esquerdas no Brasil, vol.3). Rio de Janeiro, Ed. 
Civilização Brasileira, 2007, p. 321-353. 

CAMURÇA, Marcelo Ayres. A militância de esquerda (cristã) de Leonardo 
Boff e Frei Betto: da Teologia da Libertação à mística ecológica. In: 
FERREIRA, Jorge. E REIS, Daniel Aarão. Revolução e democracia 
1964.... Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2007. 

CERRI, Luis Fernando. Ensino de História e Nação na Propaganda do 
“Milagre Econômico” In: Revista Brasileira de História. Tempos do 
Sagrado. São Paulo. Anpuh/Humanitas Publicações. V. 22 Nº 43, 2002. 
P.195-224. 

 

Bibliografia Complementar 

CODATO, Adriano Nervo e OLIVEIRA, Marcus Roberto de. A marcha, o 
terço e o 80ntro: catolicismo conservador e ação política na conjuntura de 
golpe de 1964. In: Revista Brasileira de História. Brasil: do ensaio ao 
golpe (1954-1964). São Paulo. Marco Zero/Anpuh. V. 24. 47 p.271-302. 
Jan-jun, 2004. 

CODATO Adriano Nervo. Uma história política da transição brasileira: da 
ditadura militar à democracia. In: Ver. Sociol. Polít., Curitiba, 25, p. 83-
106, nov. 2005. 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a03
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/issue/view/9
https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/739
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COSTA, Iraneidson Santos. Que Papo é Esse? Igreja Católica, 
movimentos populares e política no Brasil (1974-1985). Feira de Santana. 
Uefs Editora. 2011. 

CHF 186 História da Bahia I Bibliografia Básica 

ABREU, J. Capistrano, Atribuições de um Donatário. In. Caminhos 
Antigos e Povoamento do Brasil. 6ª ed., Belo Horizonte: Itatiaia, S>: 
USP, 1988. 

ACCIOLI, Ignácio ( L. A de Cerquira e Silva), Memórias Históricas e 
Políticas da Província da Bahia. (Anot. Braz do Amaral), Bahia: 
Imprensa Oficial, 6 vol.,1940. 

AGUIAR, Pinto, A Economia Baiana no Alvorecer do Século XIX, 
Salvador: Progresso, 1972. 

ARAÚJO, Ubiratan Castro, “Por uma História Política da Economia 
Escravista”, in.: Cadernos do CRH, no. 20, Salvador: UFBA, 1987, pp. 
74/92. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTONIL, André João, Cultura e Opulência do Brasil, 3ªed (1ª Ed. 
1711), Belo Horizonte: Itatiaia, SP. ED. USP, 1982. 

ANDRADE, Ma. José de Souza, A Mão-de-obra escrava em 
Salvador(1811-1890). Um Estudo de História Quantitativa, Dissertação 
de Mestrado, Salvador: UFBA, 1975. 

Andrade, Celeste Ma. Pacheco . Origem do Povoamento de Feira de 
Santana: Um estudo de História Colonial, Dissertação de 
Mestrado,Salvador:Ufba, 1990. 

AZEVEDO, Thales de, As Elites de Cor numa Cidade Brasileira: Um 
Estudo de Ascensão Social & Classe Social e Grupos de Prestígios. 
Salvador: EDUFBA: EGBA,1996. 

CHF 192 História dos Povos 
Indígenas no Brasil 

Bibliografia Básica 

AZANHA, Gilberto. Senhores destas terras / os povos indígenas no Brasil 
da colônia aos nossos dias / 2005 Atual  

CUNHA, Manuel Carneiro da. Os direitos do índio. São 
Paulo:Brasiliense,1987. 

________. História dos índios no Brasil. São Paulo :Brasiliense,1992. 

DAVIS, S. Vítimas do Milagre:o desenvolvimento e os índios do Brasil. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

GAGLIARDI, J. M. O Indigna e a República. São Paulo: Huicitec, 1989. 

GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (Org.). Índios no Brasil. Brasília: 
Ministério da Educação e do Desporto, 1994.  

 

Bibliografia Complementar 

MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de 
São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

OLIVEIRA, João Pacheco de. (Org.). Indigenismo e territorialização: 
poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Contra Capa Livraria Ltda, 1998. 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. Sociedades indígenas e 
indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ: Marco Zero, 1987. 
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CHF231  Orientação de Trabalho 
de Conclusão de Curso II 

Bibliografia Básica 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de. Projeto de pesquisa: propostas 
metodológicas. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 

BARROS, José D´Assunção. O projeto de pesquisa em história. 7. Ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: 
Atlas, 1981. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

SAMARA, Eni de Mesquita; TUPY, Ismênia S. Silveira T. História & 
documento e 82ntropológi de pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia cientifica:  teoria da 
ciência e prática da pesquisa. Petrópoles:  Vozes,  1999. 

 

Bibliografia Complementar 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. História: A arte de inventar o 
passado. Ensaios de teoria da história. Bauru: Edusc, 2007. 

AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Usos & 
abusos da história oral. 3 ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2000. 

BURKER, Peter (org.). A escrita da história. São Paulo: Ed. Unesp, 1992. 
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EDU 563 Estágio Curricular 
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III. DADOS REFERENTES À GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 
 

a) Composição e funcionamento do Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em História tem como função principal discernir sobre as 

atividades didático-pedagógicas, além de planejar, organizar, coordenar, superintender e fiscalizar o 

seu desenvolvimento, atuando em ação integrada com os Departamentos da Universidade. 

É formado pelos Docentes em efetivo exercício, um por matéria, e pela representação discente 

e técnica. A direção do Colegiado de Curso é exercida por um Coordenador, auxiliado por um Vice-

Coordenador, que devem ser integrantes do quadro efetivo da UEFS, que lecionem no curso e que 

tenham acento na representação do colegiado e que tenham formação em História, conforme 

resolução CONSEPE 084/2013. O mandato do Coordenador e do Vice Coordenador é de 02 anos, 

permitida uma recondução e vetado o exercício de coordenação em mais de um Colegiado. Como 

órgão de coordenação, deliberação e supervisão didático-pedagógica, o colegiado é responsável pela 

gerência de questões pedagógicas referentes ao curso (corpo docente e corpo discente), assim como 

aos seus aspectos administrativos e da vida acadêmica. 

Em outubro de 2017 a chapa Integração composta pelos professores Gilmara Ferreira de 

Oliveira Pinheiro (coordenação) e José Augusto Ramos da Luz (vice coordenação) foi eleita para a 

gestão 2018-2020. A funcionária Diana Silva Oliveira exerce a função de secretária de colegiado.  

 

b) Articulação do Colegiado do Curso com os Colegiados Superiores da UEFS 

 

Para fins didático-pedagógicos, o Colegiado articula-se com os Departamentos a que 

pertencem as matérias que compõem cada curso. Além disso, o colegiado possui duas representações 

no fórum das Licenciaturas atualmente representados pela profa. Ms. Gilmara Ferreira de Oliveira 

Pinheiro e prof. Dr. Aldo José Morais Silva, eleitos pelo colegiado para mandado de dois anos. Em 

reunião de colegiado ficou estabelecido que uma das representações do fórum deverá ser exercida 

preferencialmente pelo professor/professora que exerça o cargo de coordenação do colegiado. Além do 

fórum das Licenciaturas, a coordenação do colegiado possui representatividade também na Câmara de 

Graduação e no CONSEPE onde participa das discussões e decisões dos mesmos no que compete a 

organização administrativa e pedagógica da Universidade e de seus cursos de graduação e pós-

graduação. 
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c) Formação do Coordenador do Colegiado 

 

A Coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura em História (gestão 2018-2020), 

possui Especialização em Teoria e Metodologia da História e o mestrado em História Social, todos pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  

Link para o lattes - http://lattes.cnpq.br/7421051533884788 

d) Atuação do Coordenador do Colegiado 

 

A atual Coordenadora do Colegiado de História pertence ao Departamento de Educação, 

atuando da área de Prática de Ensino com os seguintes componentes: Estágio Supervisionado I, II, III 

e IV, Metodologia e Didática da História. É Pesquisadora do grupo de Pesquisas em História em 

História da Educação – NUHEB, vice coordenadora do grupo de Pesquisa HISTEICE – História da 

Educação, Infância e Centros escolares, ambos na Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Atualmente Pesquisa a Ordem religiosa dos Cistercienses e suas práticas escolares no interior do 

Estado da Bahia nas décadas de 1940 a 1960. Atualmente coordena o subprojeto de História do PIBID 

e atuou no projeto de extensão Universidade Para Todos (UPT) como coordenadora de área. Foi 

coordenadora da área de prática no DEDU entre abril de 2016 e outubro de 2017 e também compõe o 

corpo docente do curso de pós-graduação em História da Bahia, atuando como professora e 

orientadora. 

 

e) Experiência acadêmica e profissional do Coordenador do Colegiado do Curso 

 

A coordenadora do curso atua no magistério superior desde maio de 1997 quando iniciou sua 

carreira acadêmica como professora substituta na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no 

campus V em Santo Antônio de Jesus, atuando na área de História da América, onde permaneceu até 

o ano de 1999. Entre os anos de 1998 e 1999 também foi professora substituta desse mesmo 

componente na Universidade Católica de Salvador e em outubro de 2000 se tornou professora 

substituta na Universidade Estadual de Feira de Santana como docente do componente curricular 

História da América. Na UEFS, atuou em cursos de Formação de Professores como professora de 

Ensino de História I e II para os cursos de Pedagogia ofertados nos Municípios conveniados com a 

UEFS e também no curso de História, na própria Universidade, atuando nos componentes de Estágio 

Supervisionado, História da América e História Antiga. Entre os anos de 2003 e 2005 atuou como vice 

coordenadora do curso de formação de professores em História em parceria com a professora Adriana 

Dantas Reis e foi autora do projeto de implementação do curso na UEFS compondo a equipe com as 

professoras Adriana Dantas Reis e Maria Aparecida Prazeres Sanches. Em maio de 2006 voltou a 
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compor o quadro docente da Universidade do Estado da Bahia, dessa vez como efetiva no campus 

XIII/Itaberaba e permanecendo lá por dez anos, onde atuou na área de História da América e Prática 

de Ensino, implantou o núcleo de pesquisas em História Local – NHL, onde digitalizou o jornal O 

Itaberaba de 1926-1954 e iniciou a digitalização da documentação do acervo do mosteiro cisterciense 

em Jequitibá. Nessa mesma Universidade, desenvolveu o subprojeto de História do PIBID, o primeiro 

da área em toda a UNEB iniciado em 2009, foi coordenadora do colegiado de curso de História entre 

2006 e 2010, assumiu a direção do Departamento pró-tempore entre junho e agosto de 2008 e 

coordenou o NHL entre os anos de 2008-2010 e 2014-2015. Em fevereiro de 2016 a professora foi 

removida para a Universidade Estadual de Feira de Santana, onde foi coordenadora de área entre abril 

de 2016 e outubro de 2017, coordenou o subprojeto do PIBID História e o projeto de extensão 

Universidade Para Todos. Atualmente desenvolve pesquisas na área de História da Educação e é 

pesquisadora do grupo de Pesquisa NUHEB e HISTEICE, ambos com portaria pela Universidade. 

 

f) efetiva dedicação à administração e a condução do curso  

 

A Coordenação do Colegiado de História se ocupa da gestão do curso, da relação com os 

docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores. A atual coordenadora do curso é 

a Professora Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro, em substituição a Professora Andrea da Rocha 

Rodrigues, designada pela portaria nº 1726 de 2017. A coordenadora vem desenvolvendo atividades 

de gestão do curso e como tal, coordena as atividades de reuniões das comissões pertinentes ao 

curso. Além disso, compõe comissões de ensino na Pró Reitoria de Graduação e participa do Conselho 

Universitário. O atendimento aos discentes é feito por meio digital (e-mail) ou presencialmente, no 

gabinete da coordenação. A coordenadora tem vínculo de dedicação exclusiva com a universidade o 

que contribui para a gestão administrativa acadêmica e dedicação ao curso, englobando todos os 

setores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão. Possui experiência profissional de 24 anos no 

magistério superior e na Educação Básica, e vasta experiência de gestão acadêmica, que somadas, ao 

tempo de magistério são maiores que 6 anos.  

 

g) composição de funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou instância 

equivalente;  

Justificativa NDE 
 
Compete-nos esclarecer que as Universidades Estaduais estão submetidas a Avaliação do Conselho 
Estadual de Educação, não fazendo parte do SINAES e consequentemente não submisso às 
determinações do CONAES, ainda que seja saudável pautarmos em nossos debates e vislumbrarmos 
em nossas determinações os parâmetros estabelecidos por estes Conselhos. 
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Retomando o disposto no parecer CONAES nº 04 de 17/06/2010: 
 
"É importante ainda observar que, dentro da tradição bastante burocratizante das instituições de ensino 
no Brasil, recomendar-se ou, mais ainda, exigir-se a existência de um NDE, tenderia a induzir a 
definição deste como um órgão deliberativo, o que pode significar a perda da eficácia de suas 
funções. O NDE deve ser considerado não como exigência ou requisito legal, mas como elemento 
diferenciador da qualidade do curso, no que diz respeito à interseção entre as dimensões do corpo 
docente e Projeto Pedagógico do Curso." 
 
Podemos então afirmar a não obrigatoriedade do NDE, mesmo para Instituições submetidas ao 
SINAES.  
Em tempo, o Colegiado do Curso e as Comissões estabelecidas por este e, principalmente a CPAC de 
cada Curso, estabelecidas nas Resoluções da UEFS, abarcam as atribuições do NDE.  
Nesse sentido, reforçamos que podemos considerar que o NDE está contemplado na estrutura atual 
dos cursos de Graduação da UEFS, ao sombrear as atribuições do Colegiado, Comissões e CPAC 
(estes, em atividade efetiva). 
 
 

h) Articulação da gestão do curso com a gestão institucional  

 

O Colegiado do Curso de História procura gerir suas questões administrativas e pedagógicas 

através do diálogo que mantém com as seguintes instâncias: área de História, Departamento (DCHF) 

que totalizam a oferta de 1620 horas, Departamento de Educação (DCHF) onde estão alocados os 

professores da área de Estágio e Prática em História perfazendo um total de 810 horas do curso e os 

professores da área de conhecimento pedagógico que somam 645 horas, Departamento de Letras com 

oferecimento de 60h, demais Departamentos que possam ofertar componentes optativos ao curso, 

PROGRAD, Câmara de Graduação e Fórum das Licenciaturas  
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IV – CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 
a) Quadro Formação Acadêmica 

DOCENTE 

QUALIFICAÇÃO 

GRADUAÇÃO 
PÓS-GRADUAÇÃO 
(Maior Titulação) 

Adriana Dantas Reis 
Graduada em História Universidade 

Federal da Bahia (1994) 

Doutorado em História Social pela 
Universidade Federal Fluminense 

(2010) 

Aldo José Morais Silva 
Licenciatura em História 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1995) 

Doutorado em História 
Universidade Federal da Bahia 

(2007) 

Ana Maria Carvalho dos Santos 
Licenciatura em História 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1991) 

Doutorado em História 
Universidade Federal de 

Pernambuco (2008) 

Andréa da Rocha Rodrigues 

Licenciatura Em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(1993) 
 

Bacharelado Em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(1995) 

Doutorado em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2007) 

Antônia Almeida Silva 
Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1991) 

Doutora em Educação pela 
Universidade de São Paulo (2007) 

Augusto Fagundes da Silva dos Santos 
Graduado em História pela 

Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (2010) 

Mestre em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2013) 

Caio Figueiredo Fernandes Adan 

Bacharel em História pela 
Universidade Católica do Salvador 

(2004) 
 

Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2008) 

Mestre em História Social pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2009) 

Carlos Augusto Lima Ferreira 
Graduação em História pela 

Universidade Católica do Salvador 
(1985) 

Doutorado em Educação – 
Universitat Autònoma de Barcelona – 

UAB (2003)) 

Carlos Francisco da Silva Junior 

Licenciada em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2006) 
Bacharel em História pela mesma 

universidade (2007) 

Mestre em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2011) 

Clóvis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira 
Licenciatura em História 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1995) 

Doutorado em História 
Universidade de Brasília (2011) 

Edicarla dos Santos Marques 
Graduada em Licenciatura Plena em 
História pela Universidade do Estado 

da Bahia – UNEB (2007) 

Mestra em História pelo Programa de 
Pós-graduação da Universidade 
Estadual de Feira de Santana – 

UEFS (2010) 

Elciene Rizzato Azevedo 
Graduação em História pela 

Universidade Estadual de Campinas 
(1994) 

Doutorado em História pela 
Universidade Estadual de Campinas 

(2003) 

Elizete da Silva 
Graduação em História pela 

Universidade Federal da Bahia 
(1976) 

Doutorado em História Social pela 
Universidade de São Paulo (1998) 

Eurelino Teixeira Coelho Neto 
Licenciatura em História pela 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1991) 

Doutorado em História pela 
Universidade Federal Fluminense 

(2005) 
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Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro 
Graduação em Licenciatura Em 

História pela Universidade Estadual 
de Feira de Santana (1996) 

Mestra em História pela 
Universidade Estadual de Feira de 

Santana (2012) 

Ione Celeste Jesus de Sousa 
Licenciatura em História, pela 

Universidade Católica do Salvador 
(1987) 

Doutorado em História Social pela 
PUC/SP (2006) 

Jackeline Silva Lopes 
Licenciatura em História 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (2006) 

Mestrado em História 
Universidade Estadual de Feira de 

Santana (2010) 

José Augusto Ramos da Luz 
Licenciatura em História pela 

Universidade Federal da Bahia 
(1994) 

Doutor em História Social pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2009) 

Larissa Penelu Bitencourt. Pacheco 
Licenciatura em História 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (2006) 

Mestrado em História 
Universidade Estadual de Feira de 

Santana (2009) 

Maria Aparecida Prazeres Sanches 
Licenciatura em História pela 

Universidade Federal da Bahia 
(1990) 

 Doutor em História pela 
Universidade Federal Fluminense 

(2010) 

Onildo Reis David 
Licenciatura em História pela 

Universidade Federal da Bahia 

Mestre em História pela 
Universidade Federal da Bahia 

(1994) 

Rinaldo Cesar Nascimento Leite 
Graduação em História pela 

Universidade Federal da Bahia 
(1992) 

Doutor em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 

(2005) 

Rodrigo Osório Pereira  
Licenciatura em História pela 

Universidade Estadual de Santa 
Cruz (2007) 

Doutor em História pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2013) 

Sandra Nívia Soares de Oliveira 
Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (1991) 

Doutora em Educação pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2014) 

Valter Guimaraes Soares 
Graduação em História pela 

Universidade Federal da Bahia 
(1991) 

Mestre em Literatura e Diversidade 
Cultural pela Universidade Estadual 

de Feira de Santana (2003) 

Ygor Klain Belchior 
Licenciado e Bacharel em História pela 
Universidade Federal de Ouro Preto, 

UFOP (2009) 

Mestre em História pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (2012) 

Zeneide Rios de Jesus 
Graduada em História pela 

Universidade Católica do Salvador 
(1995) 

Mestre em História Social pela 
Universidade Federal da Bahia 

(2005) 

 

 
b) Titulação com distribuição percentual 

DOCENTE 
Mestrado Doutorado 

1 Adriana Dantas Reis  X 

2 Aldo José Morais Silva  X 

3 Ana Maria Carvalho dos Santos  X 

4 Andréa da Rocha Rodrigues  X 

5 Antônia Almeida Silva  X 

6 Augusto Fagundes da Silva dos Santos X  

7 Caio Figueiredo Fernandes Adan X  

8 Carlos Augusto Lima Ferreira  X 
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9 Carlos Francisco da Silva Junior X  

10 Clóvis Frederico R. Moraes Oliveira  X 

11 Edicarla dos Santos Marques X  

12 Elciene Rizzato Azevedo  X 

13 Elizete da Silva  X 

14 Eurelino Teixeira Coelho Neto  X 

15 Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro X  

16 Ione Celeste Jesus de Sousa  X 

17 Jackeline Silva Lopes X  

18 José Augusto Ramos da Luz  X 

19 Larissa Penelu Bitencourt. Pacheco X  

20 Maria Aparecida Prazeres Sanches  X 

21 Onildo Reis David X  

22 Rinaldo Cesar Nascimento Leite  X 

23 Rodrigo Osório Pereira   X 

24 Sandra Nívia Soares de Oliveira  X 

25 Valter Guimaraes Soares X  

26 Ygor Klain Belchior X  

27 Zeneide Rios de Jesus X  

Totais 11 16 

Percentuais 40 % 60 % 
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C)  Vinculação Institucional 
 

DOCENTE 
Efetivo Substituto 

1 Adriana Dantas Reis X  

2 Aldo José Morais Silva X  

3 Ana Maria Carvalho dos Santos X  

4 Andréa da Rocha Rodrigues X  

5 Antônia Almeida Silva X  

6 Augusto Fagundes da Silva dos Santos  X 

7 Caio Figueiredo Fernandes Adan X  

8 Carlos Augusto Lima Ferreira X  

9 Carlos Francisco da Silva Junior  X 

10 Clóvis Frederico R. Moraes Oliveira X  

11 Edicarla dos Santos Marques X  

12 Elciene Rizzato Azevedo X  

13 Elizete da Silva X  

14 Eurelino Teixeira Coelho Neto X  

15 Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro X  

16 Ione Celeste Jesus de Sousa X  

17 Jackeline Silva Lopes X  

18 José Augusto Ramos da Luz X  

19 Larissa Penelu Bitencourt. Pacheco X  

20 Maria Aparecida Prazeres Sanches X  

21 Onildo Reis David X  

22 Rinaldo Cesar Nascimento Leite X  

23 Rodrigo Osório Pereira  X  

24 Sandra Nívia Soares de Oliveira X  

25 Valter Guimaraes Soares X  

26 Ygor Klain Belchior  X 

27 Zeneide Rios de Jesus X  

Totais 24 03 

Percentuais 89 % 11 % 
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d) Regime de trabalho 
 

DOCENTE 
40 HORAS D. E. 

1 Adriana Dantas Reis  X 

2 Aldo José Morais Silva X  

3 Ana Maria Carvalho dos Santos  X 

4 Andréa da Rocha Rodrigues  X 

5 Antônia Almeida Silva  X 

6 Augusto Fagundes da Silva dos Santos X  

7 Caio Figueiredo Fernandes Adan  X 

8 Carlos Augusto Lima Ferreira  X 

9 Carlos Francisco da Silva Junior X  

10 Clóvis Frederico R. Moraes Oliveira  X 

11 Edicarla dos Santos Marques  X 

12 Elciene Rizzato Azevedo  X 

13 Elizete da Silva  X 

14 Eurelino Teixeira Coelho Neto  X 

15 Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro  X 

16 Ione Celeste Jesus de Sousa  X 

17 Jackeline Silva Lopes  X 

18 José Augusto Ramos da Luz  X 

19 Larissa Penelu Bitencourt. Pacheco  X 

20 Maria Aparecida Prazeres Sanches  X 

21 Onildo Reis David  X 

22 Rinaldo Cesar Nascimento Leite  X 

23 Rodrigo Osório Pereira   X 

24 Sandra Nívia Soares de Oliveira  X 

25 Valter Guimaraes Soares  X 

26 Ygor Klain Belchior X  

27 Zeneide Rios de Jesus  X 

Totais 04 23 

Percentuais 15 % 85 % 
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e) Experiência Profissional (2015 a 2018) 

 

1 Adriana Dantas Reis - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9189881021273883 

 
Na graduação atua com os componentes: História do Brasil I, Tópicos em História do Brasil e TCC. Na 
pós-graduação tem trabalhado com as disciplinas: Metodologia da Pesquisa em História e Tendências 
da Historiografia Contemporânea. Coordena o Laboratório de Estudos Conexões Atlânticas: Diáspora 
africana, culturas Afro-brasileira e Indígenas projetos de pesquisa: Libertos na Bahia: gênero, cor e 
mobilidade social (1700-1850) (CNPq) e Escravidão, cultura sexual e mestiçagem. Bahia, séculos XVII 
- XIX (UEFS). Responde pela Direção do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. 
 

2 Aldo José Morais Silva - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3392550430559016 

 
Atua na graduação junto aos componentes de História da África, Oficina de Metodologia da Pesquisa 
Histórica e TCC; na pós-graduação com Seminário de orientação. Tem exercido a função de vice 
coordenação do Mestrado em História e a coordenação da Área de Conhecimento em História. 
Coordena ainda o Laboratório de Ensino de História e o Projeto de Pesquisa "As artes da princesa: 
cultura artística e identidade em Feira de Santana no século XX", este último contando com bolsista de 
iniciação científica. 
 

3 Ana Maria Carvalho dos Santos - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6598884337671858 

 
Atua na graduação junto aos componentes de História do Brasil IV, História da Bahia, Tópicos 
Especiais de História da Bahia e TCC; na pós-graduação com as disciplinas Tópicos em História 
Regional e Local; Tópicos em Cidade, Cultura e Sociabilidade e Pesquisa Orientada. Membro da Área 
de História e do Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em História. Membro do 
Laboratório de Didática da História que integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid). Responde pela Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Ações Estudantis.  
 

4 Andréa da Rocha Rodrigues - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8435059295729972 

 
Na graduação atua na subárea de Teoria da História lecionando as seguintes disciplinas:  História e 
Teoria I, História e Teoria II, Lugares da História e Historiografia Brasileira, além de TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso). Na pós-graduação tenho ensinado as seguintes disciplinas: Metodologia da 
Pesquisa em História e Tendências em Historiografia Contemporânea.  
 
 

5 Antônia Almeida Silva - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6224537138349065 

 
Atua com os componentes da Área de Política Educacional, tanto nos cursos de licenciatura quanto no 
Mestrado acadêmico em educação. Compõe a coordenação estadual da Associação Nacional de 
Política e Administração da Educação (ANPAE), na qualidade de vice coordenadora da seção Bahia. É 
atual Coordenadora do Mestrado em Educação. 
 

6 Augusto Fagundes da Silva dos Santos - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/8762554219219702 
 
Atua na graduação junto aos componentes de História Econômica Geral, Formação Econômica do 
Brasil e Tópicos Especiais em História do Brasil. Atua ainda como Professor da Pós-Graduação da 
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Faculdade São Bento da Bahia-FSBB Professor Efetivo da Secretaria de Educação do estado da 
Bahia- SEC/BA 
 

7 Caio Figueiredo Fernandes Adan - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/7157462729993043 
 
Ministra componentes obrigatórios e optativos da subárea de História Econômica, atendendo aos 
cursos de História, Geografia e Economia, e colabora também com disciplinas obrigatórias na área de 
Metodologia da Pesquisa (Oficina de Metodologia da Pesquisa Histórica e TCC) e optativas nas áreas 
de História da Bahia e do Brasil. Pesquisador agregado ao Centro de Estudos do Recôncavo (CER-
UEFS), desenvolve pesquisas e orienta trabalhos de iniciação científica e conclusão de curso nas 
áreas de História da Bahia e do Brasil (Colônia, Império e República), especialmente nos seguintes 
temas: História Regional e Local, Formação Territorial, História das Instituições e do Direito, História da 
Cartografia e Cartografia Histórica. 
 

8 Carlos Augusto Lima Ferreira - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5080003389498032 

 
Ministra componentes obrigatórios e optativos da subárea de Prática de Ensino de História, a saber: 
escola docência e cotidiano escolar, estágio e metodologia e didática do ensino de história. Na Pós-
Graduação ministra Tópicos em História Social da Cultura, Tópicos em História das Ciências no Brasil 
e Seminário de Dissertação Desenvolve pesquisas na área de Ensino de História, com ênfase na 
formação de professores, atuando com os seguintes temas: educação, história, aprendizagem, ensino 
de história e novas tecnologias. Coordenador do GEPENH - Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino 
de História. Coordenador do PIBID Interdisciplinar (História, Geografia e Letras) e Coordenador do 
Laboratório de Formação de Educadores - LIFE-UEFS-CAPES. 
 

9 Carlos Francisco da Silva Júnior - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/2717567454390332 
 
Ministra componentes obrigatórios e optativos da subárea de História Econômica, e História Brasil, a 
saber: História Econômica Geral, História do Brasil Colônia e Brasil Império. Pesquisa a diáspora 
africana e a construção de identidades étnicas na Bahia do século XVIII, e a história da África, com 
ênfase na Costa da Mina nos séculos XVII e XVIII. 
 

10 Clóvis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/1194881421628890 
 
Atua na graduação com os componentes de teoria e metodologia da história (Teoria e TCC), na pós-
graduação com Metodologia da Pesquisa em História e Tópicos Especiais em Cidade e Sociabilidades. 
Participa, como membro, da pesquisa intitulada “Estudos lexicográficos do semiárido baiano” e 
coordena outro, “Os confiscos da experiência: a construção moderna do esquecimento em Feira de 
Santana, 1930-1970”.  Responde pela Coordenação do Mestrado em História. 
 

11 Edicarla dos Santos Marques - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6519625189871965 

 
Na graduação atua com os seguintes componentes obrigatórios: escola docência e cotidiano escolar, 
estágio e metodologia e didática do ensino de história. Apresenta experiência com Formação de 
Professores pela UAB (UNEB/UEFS), CEAO, IAT e PARFOR (UEFS/UFRB). Integra o Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Ensino de História - GEPENH na condição de pesquisadora. É membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisas LUGAR, Formação Docente e Elaboração de Material 
Didático/Pedagógico sobre a cidade de Feira de Santana – BA. 
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12 Elciene Rizzato Azevedo - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8195885484030018 

 
Na graduação atua com os seguintes componentes obrigatórios: História e Teoria I, História e Teoria II, 
Oficinas de Pesquisa e Metodologia em História e TCCs, e com a optativa Historiografia Brasileira. Na 
pós-graduação tem trabalhado com as disciplinas Seminário de Dissertação, Tendências da 
Historiografia Contemporânea e Tópicos em História Social do Trabalho. Encarregada pela 
Coordenação de Pesquisa do CEDOC, coordena o Projeto de Pesquisa Catalogação e Digitalização 
dos Livros de Notas de Feira de Santana (1830-1930), integra como pesquisadora o projeto Itinerários 
da Memória: comunidades negras rurais do Paraguaçu (Bahia, 1880 – 1940). 
 

13 Elizete da Silva - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0557949565804841 

 
Na graduação atua com a subárea de Brasil e História das Religiões. Na Pós-Graduação atua com 
Religião, Política e Movimentos Sociais. Coordena o Projeto de pesquisa ‘Uma diocese católica na 
cidade principesca: catolicismo em Feira de Santana 1950-2002’. Coordena o Centro de Pesquisa da 
Religião (CPR) da UEFS.  
 

14 Eurelino Teixeira Coelho Neto - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9345579254151910 

 
Na graduação atua com os componentes História Contemporânea I e História Contemporânea II e TCC 
(obrigatórios) e com Tópicos em História da Europa (optativo). Na pós-graduação tem assumido turmas 
de Metodologia da Pesquisa em História, Estado e Lutas Sociais no Brasil Contemporâneo e Tópicos 
em Estado e Poder. Coordena o Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais 
(LABELU), onde desenvolve, em equipe, projetos de pesquisa: História da Política Operária (1961-
1985) e Um Rio de Lutas: História e Memória das Lutas Sociais no Submédio São Francisco (1968-
1995), este último com financiamento pelo CNPq. 
 

15 Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/7421051533884788 
 
Na graduação atua com os seguintes componentes obrigatórios na graduação: escola docência e 
cotidiano escolar, estágio e metodologia e Fundamentos do ensino de história. Na pós-graduação 
ministra História do Cristianismo Docente e Coordenadora da área de pratica de ensino do 
Departamento de Educação e Pesquisadora do grupo de Pesquisas em História em História da 
Educação- NUHEB, vice coordenadora do grupo de Pesquisa HISTEICE - História da Educação, 
Infância e Centros escolares, ambos na Universidade Estadual de Feira de Santana. Pesquisa a Ordem 
religiosa dos Cistercienses e suas práticas escolares no interior do Estado da Bahia nas décadas de 
1940 a 1960. Responde pela Coordenação do Colegiado do Curso de História 
 
 

16 Ione Celeste Jesus de Sousa - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4080954435622396 

 
Lotada na subárea de Teoria e Metodologia da Pesquisa em História, ministrando suas disciplinas na 
Graduação. Professora permanente no PGH/UEFS, sendo desde 27/09/2013 sua Coordenadora. Tem 
Projeto de Pesquisa Institucional sobre Escolarização e Profissionalização em Feira de Santana 
(ENFSa e Santanopolis-1910/60) e não institucional sobre Trabalho e Educação: As Tutelas e Soldadas 
de crianças na Bahia - ingênuos, pobres e migrantes- 1850/1930). 
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17 Jackeline Silva Lopes - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7441774798766784 

 
Atua na graduação, na área de Fundamentos da Educação. Atua como pesquisadora no Projeto de 
Pesquisa e Extensão "Lugar, Formação Docente e Elaboração de Material Didático-Pedagógico sobre 
Feira de Santana/BA". 
 

18 Larissa Penelu Bitencourt Pacheco - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/5454532709665270 
 
Ministra, na graduação, os componentes curriculares História da América I (CHF180) e História da 
América II (CHF181) e já lecionou os componentes de pesquisa Oficina de Metodologia da Pesquisa 
Histórica, TCC e a optativa Tópicos Especiais em História da América; Atua no Projeto História e 
Memória da Esquerda e das Lutas Sociais no LABELU e coordenou o Projeto "Lutas Sociais em Feira 
de Santana e Região: História e Memória dos sujeitos subalternizados", cujo relatório final foi entregue 
em 2015. 
 

19 José Augusto Ramos da Luz - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5770235445129093 

 
Atua com os seguintes componentes obrigatórios na graduação: escola docência e cotidiano escolar, 
Fundamentos do ensino de história. Na pós-graduação ministra História Social da Cultura: historiografia 
e Ensino de História. É coordenador da Universidade Aberta do Brasil - UAB na UEFS. Coordena o 
projeto de pesquisa ‘Histórias e Memórias da Educação na Bahia em Tempos de Ditadura (1930 a 
1985).  
 

20 Maria Aparecida Prazeres Sanches - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/5420819419671269 
 
Atua nos componentes História do Brasil Republica, Estudos Interdisciplinares de Gênero, História da 
Bahia, Oficina de Metodologia da Pesquisa, TCC. Na Especialização com a Disciplina Historiografia 
sobre a Bahia, Gênero e História. Coordenadora da Especialização em História da Bahia, membro do 
Colegiado como representante da Subárea de Brasil. Projeto de Pesquisa Escravidão, Cultura sexual e 
mestiçagem, Bahia, séculos XVII-XIX, Coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero, Cultura, Poder e 
território e Coordenadora do GT de Gênero e História - ANPUH Bahia. Coordena a Especialização em 
História da Bahia 
 

21 Onildo Reis David - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4176939383892950 

 
Na graduação atua junto à subárea de teoria da História, com os componentes História Oral, Oficina de 
Metodologia da História e TCC.  
 

22 Rinaldo Cesar Nascimento Leite - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/43843797901607 

 
Atua na graduação com os componentes: História Contemporânea I e História Contemporânea II e 
TCC (obrigatórios). Na pós-graduação tem trabalhado com Tópicos Especiais em Identidades Culturais, 
Regionais e Locais e Seminário de Dissertação. Participa do Projeto de Pesquisa "História da História: 
crônica, memória e história na elaboração historiográfica". 
 

23 Rodrigo Osório Pereira - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8903216319598488 
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Atua na graduação com a disciplina de História Moderna (obrigatória), além de outros componentes 
flutuantes, a exemplo de: História das Ciências; História Ambiental; TCC; Contemporânea I e História 
de Portugal. Pesquisa História das Ciências, História Ambiental e Política Administrativa do Período 
Colonial Baiano, com ênfase nos sujeitos, práticas e saberes sobre a História Natural na Capitania da 
Bahia na transição do Século XVIII para o XIX. Responde pela ANPUH-BA.  
 

24 Sandra Nívia Soares de Oliveira - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/8910519766698672 
 
Atua na Graduação e na pós-graduação na área de Educação, com ênfase em História da Educação, 
Política e Gestão Educacional e Relações Étnico-raciais, atuando principalmente nos seguintes temas: 
educação, escola, política educacional, ações afirmativas, relações étnico-raciais e Educação Escolar 
Quilombola 
 

25 Valter Guimaraes Soares - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0356339989732364 

 
Atua na graduação junto aos componentes de Metodologia do ensino de História e Estágio 
Supervisionado. Coordena o projeto de pesquisa Outras Bahias: imagens do sertão na História e na 
Literatura.  
 

26 Ygor Klain Belchior - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1078533149935776 

 
Atua na graduação junto aos componentes de História Antiga, História Medieval, e Cultura Greco-
Romana. É pesquisador integrante do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano (LEIR-
MA/USP).  
 

27 Zeneide Rios de Jesus - Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9783908321571799 

 
Atua na graduação junto aos componentes de História do Brasil I, História Indígena e do Indigenismo 
no Brasil e TCC.  Coordena o projeto de pesquisa Povos Indígenas no Brasil: os olhares de Freyre e 
Caio Prado Júnior. 
 
 
 
f) Publicações e outras produções no âmbito do curso (últimos 5 anos) 
 
1. Adriana Dantas Reis 

 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
REIS, Adriana Dantas. Gênero: uma categoria útil para a história da escravidão no Brasil. 
Revista Interfaces Científicas - humanas e sociais, v. 6, p. 11, 2017. 
 
Reis, Adriana Dantas. Pardos na Bahia: casamento, cor e mobilidade social, 1760-1830. 
PERSPECTIVAS Portuguese Journal of Political Science and International Relations, v. unico, 
p. 45-62, 2013. 
 
Capítulos de livros publicados 
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Reis, Adriana Dantas. Conexões atlânticas: os “lançados” no Brasil e na “Guiné do Cabo 
Verde”, séculos XVI e XVII. In: BORGES, Eduardo José Santos; FLEXOR, Maria Helena Ochi; 
SEVERS, Suzana Maria de Sousa Santos. (Org.). Poderes, identidades e sociedade na 
américa portuguesa (séculos XVI - XVIII). São Paulo: Alameda, 2017. 

 
 
2. Aldo José Morais Silva 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
SILVA, Aldo José Morais. Um hino para a cidade: as disputas pela representação da memória 
e identidade através dos hinos cívicos em Feira de Santana, no século XX. Clio (Recife), v. 35, 
p. 51-74, 2017 
 
SILVA, Aldo. José Morais. Educação musical como projeto: 50 anos do seminário de música 
de Feira de Santana. Revista Metáfora Educacional, v. 15, p. 48-76, 2013. 
 
Artigos aceitos para publicação 
 
SILVA, Aldo José Morais. O hino à Feira: entre a ressignificação e a identidade. Projeto 
História (PUCSP), 2018. 

 
Capítulos de livros publicados 
 
SILVA, Aldo José Morais. Identidade, diferença e alguns lembretes. In: RABINOVICH, Elaine 
Pedreira; BASTOS, Ana Cecília de Sousa; SILVA, Maria Angélica Vitoriano da; LEAL, Teresa 
Cristina Merhy (Org.). Autoetnografia Colaborativa e Investigação Autobiográfica: a Casa, os 
Silêncios e os Pertencimentos Familiares. 1ed.Curitiba: Juruá, 2016, v. 1, p. 51-60. 
 
SILVA, Aldo José Morais. A Feira e o mercado: notas sobre a inserção de Feira de Santana 
na economia baiana. In: SILVA, Elizete; NEVES, Erivaldo Fagundes. (Org.). Cultura, sociedade 
e política: ideias, métodos e fontes na investigação histórica. 1ed.Feira de Santana: UEFS 
Editora, 2014, v. 1, p. 209-224. 
 
Textos em jornais de notícias/revistas 
 
SILVA, Aldo. J. M. Uma terra de sã natureza: ou, sobre porque Feira de Santana já foi famosa 
por seu clima. Folha do Estado da Bahia, Feira de Santana, p. 9 - 9, 22 mar. 2015. 

 
Outras produções bibliográficas 
 
SILVA, Aldo. J. M.; CARDOSO, C. S. Lygia Sampaio da linha à cor. Feira de Santana: 
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2013 (Catálogo de exposição). 
 

 
3. Ana Maria Carvalho dos Santos 
 

Capítulos de livros publicados 
 
SANTOS, Ana Maria Carvalho. Ensino de História e cidade: imagens e representações de 
Feira de Santana. In: Jairo Carvalho do Nascimento; Josivaldo Pires de Oliveira; Sérgio 
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Armando Diniz Guerra Filho. (Org.). Bahia: ensaios de história social e ensino de história. 
Salvador: EDUNEB, 2014, v. 01, p. 211-241. 
 
SANTOS, Ana Maria Carvalho. Aspectos de Uma História Regional e Loca: Feira de Santana 
nas décadas de 1950-1960. In: SILVA, Elizete da; NEVES, Erivaldo Fagundes (Org.). Cultura, 
sociedade e política: ideias, métodos e fontes na investigação histórica. 1ed.Feira de Santana: 
UEFS Editora, 2014, p. 195-208. 
 

Textos em jornais de notícias/revistas 
 

SANTOS, Ana Maria Carvalho. Entre discursos e representações o cotidiano de Feira de 
Santana em meados do século XX. Folha do Estado da Bahia, Feira de Santana, 17 maio 
2015. 

 
4. Andréa da Rocha Rodrigues 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
RODRIGUES, Andréa da Rocha. As representações sobre o corpo feminino no discurso 
médico baiano do século XIX. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v. 6, p. 151-162, 
2017. 
 
RODRIGUES, Andréa da Rocha. As relações afetivas entre Dulce e Agenor: um amor 
romântico e os casos de rapto na cidade do Salvador. Caderno Espaço Feminino (Online), v. 
26, p. 223, 2013. 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
RODRIGUES, Andréa da Rocha; BARREIROS, Márcia Maria da Silva (Org.). Revistando Clio 
- estudos sobre mulheres e as relações de gênero na Bahia. 1. ed. Feira de Santana: UEFS 
Editora, 2014. v. 1. 224p.  
 
Capítulos de livro publicado 
 
RODRIGUES, Andréa da Rocha. Os crimes sexuais: dramas cotidianos na cidade do 
Salvador. In: Andréa da Rocha Rodrigues; Márcia Maria da Silva Barreiros. (Org.). Revistando 
Clio. 1ed.Feira de Santana: UEFS Editora, 2014, v. 1, p. 17-38. 

 

 

5. Antônia Almeida Silva 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
SILVA, A. A.; RHEM, F. Q. Associações comunitárias e políticas educacionais para a infância: 
entre relações de força e performances. Revista brasileira de estudos pedagógicos RBEP-
INEP, v. 98, p. 371-388, 2017. 
 
SILVA, Antônia Almeida; JACOMINI, Márcia Aparecida. A pós-graduação e a pesquisa 
sobre/na educação básica: relações e proposições. Educação e Pesquisa (USP. Impresso), v. 
43, p. 629-646, 2017. 
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SILVA, Antônia Almeida.; SCAFF, E. A. S.; JACOMINI, Márcia Aparecida. Políticas públicas e 
políticas educacionais: percursos históricos, interfaces e contradições das produções na 
década de 2000. Revista HISTEDBR On-line, v. 16, p. 254-273, 2016. 
 
SILVA, Antônia Almeida. A pesquisa em políticas educacionais e sua evolução nos 
programas de pós-graduação no brasil: sínteses de um percurso coletivo. Olh@res - Revista 
Eletrônica do Departamento de Educação da UNIFESP, v. 3, p. 34-46, 2015. 
 
SILVA, Antônia Almeida. Estado e ‘conversão’ democrática: legados da nova república para 
as políticas educacionais dos anos 1990. Revista HISTEDBR On-line, v. 14, p. 34-53, 2014. 
 
SILVA, Antônia Almeida. Ensino fundamental de nove anos: ordenamento e contradições em 
escolas públicas e privadas na Bahia. Revista Brasileira de Política e Administração da 
Educação, v. 29, p. 427-444, 2013. 
 
 
Livros publicados 
 
SILVA, Antônia Almeida; JACOMINI, Márcia Aparecida (Org.). Pesquisa em políticas 
educacionais: características e tendências. 1. ed. Feira de Santana - BA: UEFS Editora, 2016. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SILVA, Antônia Almeida.; UZEDA, L. C.; CAVALCANTE, L. O. H. Crianças do campo e 
políticas de educação infantil em Feira de Santana: desafios municipais para a efetivação das 
interfaces. In: Cláudio Pinto Nunes. (Org.). Políticas educacionais e programas de governo: 
aproximações e contradições. 1ed.Vitória da Conquista: Edições UESB, 2017, v. 1, p. 21-39. 
 
SILVA, Antônia Almeida; JACOMINI, Márcia Aparecida. Pesquisa em educação e em políticas 
educacionais: das apostas epistemológicas à construção do campo. In: Antonia Almeida Silva; 
Márcia Aparecida Jacomini. (Org.). Pesquisa em políticas educacionais: características e 
tendências. 1ed.Feira de Santana - BA: UEFS Editora, 2016, v. 1, p. 33-61. 
 
SILVA, Antônia Almeida; JACOMINI, Márcia Aparecida. Escolhas políticas e (re) 
direcionamentos epistemológicos: um panorama das teses e dissertações. In: Antonia Almeida 
Silva; Márcia Aparecida Jacomini. (Org.). Pesquisa em políticas educacionais: características e 
tendências. 1ed.Feira de Santana - BA: UEFS Editora, 2016, v. 1, p. 93-122. 
 
SILVA, Antônia Almeida; JACOMINI, Márcia Aparecida. A pós-graduação e a produção 
acadêmica em políticas educacionais: questões teórico-metodológicas. In: Antonia Almeida 
Silva; Márcia Aparecida Jacomini. (Org.). Pesquisa em políticas educacionais: características e 
tendências. 1ed.Feira de Santana - BA: UEFS Editora, 2016, v. 1, p. 123-154. 
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Neves. (Org.). Cultura, Sociedade e Política: ideias, métodos e fontes na investigação histórica. 
1ed.Feira de Santana: UEFS, 2014, v. 1, p. 45-61. 

 
Textos em jornais de notícias/revistas 
 
COELHO, Eurelino. Três questões sobre as eleições e a esquerda. Marxismo 21, São Paulo, 
p. 1 - 7, 10 set. 2014. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
COELHO, Eurelino. Dos tortuosos caminhos da história da esquerda: a produção 
historiográfica sobre a POLOP. In: Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2017 De O 
capital à Revolução de Outubro (1867 - 1917), 2017, Niterói. Anais do Colóquio Internacional 
Marx e o Marxismo 2017 De O capital à Revolução de Outubro (1867 - 1917). Niterói: NIEP 
Marx, 2017. 
 

15. Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 

http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
http://lattes.cnpq.br/9345579254151910
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PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira. Entre Memórias e Representações: padre Alfredo 
Haasler e as desobrigas nos sertões das Jacobinas/Bahia. Revista Dialética, v. 5, p. 85-102, 
2014. 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira; SANTANA, Ligia Conceição (Org.). Diálogos com a 
Pesquisa. a pesquisa histórica em movimento. 1. ed. Salvador: Egba, 2013. 140p. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira. Os "monges de branco" e os sertões das Jacobinas: 
catolicismo e restauração nas ações de Pe. Alfredo Haasler, 1938-1965. In: Gilmara Ferreira de 
Oliveira Pinheiro, Lígia Conceição Santana. (Org.). Diálogos com a Pesquisa. a pesquisa 
histórica em movimento. 1ed.Salvador: Egba, 2013, v, p. 21-28. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

 
PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira. Evangelizando os sertões e restaurando o 
catolicismo no interior da Bahia: Os Cistercienses de Jequitibá (1938-1979). In: VIII Encontro 
Estadual de História - ANPUH, 2016, Feira de Santana. Espaços da História. Feira de Santana: 
UEFS, 2016. 
 
PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira. Os monges de branco e os sertões das Jacobinas: 
catolicismo e restauração nas ações de Padre Alfredo Haasler 1938-1965. In: XVII Encontro 
Estadual de História - Diálogos da História - ANPUH, 2014, Cachoeira. Diálogos da História. 
Cachoeira: UFRB, 2014. 
 
 
PINHEIRO, Gilmara Ferreira de Oliveira. Escolas Paroquiais de Jacobina: Um projeto 

restaurador Cisterciense. In: IV Encontro Estadual de Ensino de História – Ensinar e 
aprender em tempos de incertezas - ANPUH, 2017, Cachoeira. Diálogos da História. 
Conceição de Coité: UNEB, 2017. 
 

16. Ione Celeste Jesus de Sousa 
 

Artigos aceitos para publicação 
 
SOUSA, Ione C. Escolarização e Linguagens em Salvador na pós-abolição: 1890/1910. Faces 
da História, 2018. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SOUSA, Ione C.; FONSECA, M. V; BARROS, Surya. A. P. Padres Educadores, abolicionismo 
e Instrução Publica na Bahia -1878/84. In: FONSECA, Marcus Vinicius; BARROS, Surya  
(Org.). A História da Educação dos Negros no Brasil. 1ªed.Niteroi: EdUFF, 2016, v. 01, p. 07-
442 
 
SOUSA, Ione C. Porque a ociosidade é a mãe de todos os vicios: tutelas e soldadas de 
ingenuos na Bahia-1871-1899. In: Maria Helena Pereira Toledo Machado; Celso Castilho. 

http://lattes.cnpq.br/7421051533884788
http://lattes.cnpq.br/7421051533884788
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(Org.). Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de Abolição.. 1ªed.São 
Paulo: UNESP- Universidade de Vanderbilt, 2015, p. 09-437. 
 
SOUSA, Ione C. Regeneração pela Instrução: a Cadeira Publica da Casa de Prisão com 
Trabalho-Bahia-1871/1889. In: CARVALHO, Jean; ANANIAS, Mauricea: COSTA, Rose Mary de 
Araujo. (Org.). REGENERAÇÃO PELA INSTRUÇÃO: a Cadeira Pública da Casa de Prisão 
com Trabalho- Bahia, 1871-1889. 1ªed. João Pessoa / Paraiba.: Marca de Fantasia-Editora da 
Universidade Federal da Paraíba., 2014, v. II, p. 09-437. 

 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
SOUSA, Ione C. Magistério, Abolicionismo e Educação de Negros na Bahia-1882/1912. In: VIII 
CBHE-Congresso Brasileiro de História da Educação, 2015, Maringa, Parana. Anais do VIII 
CBHE. Maringa, Paraná.: Editora da UEM., 2015. 
 
SOUSA, Ione C. O perigo das belas palavras: professores primários e processos de sedução 
na Bahia-1865 a 1889. In: VII Congresso Brasileiro de História da Educação., 2015, Maringá, 
Paraná, Brasil. Anais do VIII CBHE- Congresso Brasileiro de História da Educação. Maringá, 
Paraná: Editora da UEM, 2015. 
 
SOUSA, Ione C.; OLIVEIRA, D. S. Vou ao Ginásio ou vou a escola? In: VII CBHE- Congresso 
Brasileiro de História da Educação, 2013, Cuiabá, Mato Grosso-BR. Anais do VII CBHE, 2013. 

 
17. Jackeline Silva Lopes 
 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
LOPES, Jackeline Silva. Estágio Supervisionado e formação de docentes em História: 
múltiplas perspectivas formativas. In: XXIX Simpósio Nacional de História, 2017, Brasília. Anais 
do XXIX Simpósio Nacional de História - contra os preconceitos: história e democracia, 2017. p. 
1-17. 
 
LOPES, Jackeline Silva. Para além do óbvio: vivenciando a política e a organização da 
educação básica brasileira. In: IV Colóquio de Práticas Pedagógicas Inovadoras na 
Universidade, 2015, Salvador. IV Colóquio de Práticas Pedagógicas Inovadoras na 
Universidade. Salvador: DUFOP, 2015. 
 
LOPES, Jackeline Silva. Da grade à concepção: a Prática como Componente Curricular nos 
Cursos de Licenciatura em História da UNEB e UEFS. In: XVIII Simpósio Nacional de História, 
2015, Florianópolis. XVIII Simpósio Nacional de História, 2015. 
 

18. Larissa Penelu Bitencourt. Pacheco 
 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
PACHECO, Larissa Penelu B. . Mariátegui e o ayllu andino: questões sobre o campesinato 
indígena'. In: V Simpósio Lutas Sociais na América Latina: Revoluções nas Américas; passado, 
presente e futuro., 2013, Londrina. V Simpósio Lutas Sociais na América Latina: Revoluções 
nas Américas; passado, presente e futuro., 2013. 
 

http://lattes.cnpq.br/5454532709665270
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PACHECO, Larissa Penelu B. . Historiografia brasilianista em questão: a obra de Rollie E. 
Poppino. In: X Congresso do Museu Pedagógico da UESB, 2013, Vitória da Conquista. X 
Congresso do Museu Pedagógico da UESB, 2013. 

 
19. José Augusto Ramos da Luz 
 

Livros publicados/organizados ou edições 
 
LUZ, José Augusto Ramos da. A salvação pelo ensino primário: Bahia (1924-1928). 1a.. ed. 
Feira de Santana: UEFS Editora, 2013. v. 500. 274p. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
LUZ, José Augusto Ramos da. Educação, política e greve de professores na Bahia 
Republicana. In: X Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, 2014, Curitiba. 
Percursos e Desafios na História da Educação Luso-Brasileira, 2014. 

 
20. Maria Aparecida Prazeres Sanches 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. A flor da pele: relações raciais e escolhas sexo-
afetivas em salvador de 1900/1940. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v. 6, p. 29, 
2017. 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Sexualidades e Saúde: Perspectiva para um Cuidado 
Ampliado. 1. ed. Rio de Janeiro: BONECKER, 2017. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. O crime de defloramento e a conformação de Famílias 
para o bem-estar da Nação. In: RODRIGUES; Andrea da Rocha; BARREIROS; Márcia Maria 
da Silva. (Org.). Revisando Clio: Estudo sobre as Mulheres e as Relações de Gênero na Bahia. 
01ed.Feira de Santana: Editora UEFS, 2015, v. 01, p. 01-222. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Crimes sexuais e normas de comportamento sexual 
honesto na Bahia Republicana. In: III Desfazendo Gênero, 2017, Campina Grande. III 
Desfazendo Gênero, 2017. 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. As catarinas: relações de gênero, trabalho doméstico 
e infância pobre em salvador. In: XXVIII Simpósio Nacional de história: Lugares do Historiador. 
Novos e velhos desafios, 2015, Florianópolis. XXVIII Simpósio Nacional de história: Lugares do 
Historiador. Novos e velhos desafios. Florianópolis: ANPUH Nacional, 2015. 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. A Flor da pele: Relações Raciais e Escolhas Sexo 
Afetivas em Salvador. In: VII Encontro Estadual de História: diálogos com a História, 2014, 

http://lattes.cnpq.br/5454532709665270
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Cachoeira. VII Encontro Estadual de História: diálogos com a História: Diálogos da História, 
2014. 
 
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. S. Mercado de Trabalho, hierarquias raciais e relações 
de gênero sobre o chão de salvador. In: XXVII Simpósio Nacional de História, 2013, Natal. 
Conhecimento Histórico e Dialogo Social, 2013. 

 
21. Onildo Reis David 
 

Sem produção nos últimos 5 anos 
 
22. Rinaldo Cesar Nascimento Leite 
 

Livros publicados/organizados ou edições 
 
LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento; SANTOS, A. A. C. (Org.); SILVA, M. M. (Org.). Cidades 
interioranas da Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades. 1. ed. Feira de Santana: 
Editora UEFS, 2016. v. 1. 307p. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
LEITE, Rinaldo Cesar. Nascimento. O negro e a questão racial nas páginas da Revista do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1894-1928) (PRELO). In: FERREIRA; Antonio Celso; 
MAHL, Marcelo Lapuente. (Org.). Os Institutos Históricos e Geográficos: nação e região na 
historiografia brasileira (PRELO). 1ed.Campinas-SP: Pontes, 2017,  p. 71-97. 
 
LEITE, Rinaldo Cesar. Nascimento. À guisa de introdução: relendo as cidades... Reflexões 
sobre a modernidade e a civilidade. In: LEITE, Rinaldo C. N.; SANTOS, Aline A. C. dos; SILVA, 
Miranice M. (Org.). Cidade Interioranas da Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades. 
1ed.Feira de Santana: Editora UEFS, 2016, v. 1, p. 07-24. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
LEITE, R. C. N. Braz do Amaral, o historiador da Bahia: sua concepção de história e 
engajamento político-social na Primeira República. In: XXVII Simpósio Nacional de História: 
Conhecimento histórico e diálogo social, 2013, Natal. Anais do XXVII Simpósio Nacional de 
História, 2013. 
 

23. Rodrigo Osório Pereira 
 

Livros publicados/organizados ou edições 
 
PEREIRA, Rodrigo Osório. Império Botânico: as políticas portuguesas para a flora da Bahia 
Atlântica Colonial (1768-1808). 1. ed. Feira de Santana: UEFS Editora, 2016. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
PEREIRA, Rodrigo Osório. Botânica e Gestão Florestal na Bahia Atlântica de fins do Século 
XVIII. In: Diogo de Carvalho Cabral; Ana Goulart Bustamante. (Org.). Metamorfoses Florestais: 
culturas, ecologias e as transformações históricas da Mata Atlântica. 1ed.Curitiba: Editora 
Prismas, 2016, v. 1, p. 245-262. 
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
PEREIRA, Rodrigo Osório. O naturalista Domingos Alves Branco Muniz Barreto no Império 
Botânico Colonial: uma análise de aspectos da produção científica de um autodidata da 
Filosofia Natural na Bahia Atlântica (1968-1808). In: XXIX Simpósio Nacional de História, 2017, 
Brasília. Anais do XXIX Simpósio Nacional de História, 2017. 
 
PEREIRA, Rodrigo Osório. O Jardim Botânico da Bahia na Rede Imperial de Circulação de 
Produtos Naturais na Transição do Século XVIII para o XIX. In: VII Encontro Estadual de 
História - ANPUH-BA, 2015, Cachoeira - BA. Anais Eletrônicos do VII Encontro Estadual de 
História da ANPUH-BA, 2015. 
 

24. Sandra Nívea Soares de Oliveira 
 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
OLIVEIRA, Sandra Nívea Soares de; MENEZES, I. D. Acesso à educação infantil em 
quilombos do território portal do sertão. In: III Colóquio Docência e Diversidade na Educação 
Básica: diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, 2017, Salvador - Bahia. Anais 
colóquio docência diversidade, 2017. p. 1804-1807. 
 
OLIVEIRA, Sandra Nívea Soares de; GONÇALVES, Liliane Pacheco; RODRIGUES, Angélica 
Santos. Tenda de leitura na escola pública: espaço de formação para a diversidade. In: III 
Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica: diferenças e desigualdades no 
cotidiano escolar, 2017, Salvador - Bahia. Anais colóquio docência diversidade, 2017. p. 818-
828. 

 
25. Valter Guimaraes Soares 

 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
SOARES, Valter Guimarães. Um olhar da encruzilhada: o Pibid de História da UEFS. In: XXVII 
Simpósio Nacional de História, 2013, Natal RN. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História, 
2013. 
 
Resumos expandidos publicados em anais de congressos 
 
SOARES, Valter Guimarães. O Pibid de História da UEFS: percursos, tensões e 
desdobramentos na formação de docentes. In: IX Perspectivas do Ensino de História / IV 
Encontro Internacional do Ensino de História, 2015, Belo Horizonte. IX Perspectivas do Ensino 
de História / IV Encontro Internacional do Ensino de História, 2015. 

 
26. Ygor Klain Belchior 
 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
BELCHIOR, Ygor Klain; COELHO, A. L. S.  A BNCC e a História Antiga: uma possível 
compreensão do presente pelo passado e do passado pelo presente. Mare Nostrum,, v. 8, p. 
62-78, 2017. 
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BELCHIOR, Ygor Klain; COELHO, A. L. S. Eleições e boatos: O presente (de Trump) em 
conexão com o passado (de César). FACES DA HISTÓRIA, v. 4, p. 123-138, 2017. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Tacitus and the Fall of Nero: Civil Wars, Politics, Rhetoric and Society. 
Neronia electronica (revue électronique), v. 4, p. 52-67, 2016. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. O rumor pode ser um objeto histórico para estudarmos a 
Antiguidade?. História e Cultura, v. 5, p. 304-321, 2016. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain; SILVA, W. D. R. A.; PETERLEVITZ, A. O desenvolvimento dos 
estudos Clássicos no Brasil e o saber sobre Antiguidade Clássica: um relato sobre a 
experiência de ensino a distância de retórica clássica e introdução ao latim. Cadernos da 
Pedagogia (Ufscar. Online), v. 10, p. 52-65, 2016. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. A contribuição da Teoria da Ação Coletiva para o estudo dos rumores 
nas guerras civis romanas (49-45 a.C e 68-69 d.C.). Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre 
Antiguidade e Medievo, v. 4, p. 294-315, 2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Fontes e representações políticas sobre o polêmico Imperador Nero. 
Revista Cantareira, v. 1, p. 105-118, 2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain; JACOME NETO, F.; ALMEIDA, C. G. Uma experiência de curso 
online de grego antigo para um público brasileiro utilizando o método em inglês Greek. An 
Intensive Course de Hansen e Quinn. Revista Eletrônica Antiguidade Clássica, v. 1, p. 26-43, 
2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Do texto para a batalha: a fama e o rumor nas guerras civis (49 a 45 
a. c e 68-69 d. c.). Mare Nostrum. Estudos sobre o Mediterrâneo Antigo, v. 6, p. 1-20, 2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Cartas, notÌcias e rumores nos Commentariorum de Bello Civili: o 
caso de Lérida. Calíope (UFRJ), v. 2, p. 53-76, 2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. “Para que deleite a visão e os olhos” (Tácito, Diálogo dos Oradores, 
22): ékphrasis ou descrição na historiografia taciteana. Letras Clássicas, v. 19, p. 69-81, 2015. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Tácito e a (des)ordem imperial. Dialogus (Ribeirão Preto), v. 10, p. 
201-212, 2014. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. “Aquele único e longo ano de Galba, Otho e Vitélio” (Tác. Dial., 17): 
as guerras civis de 69. Romanitas: Revista de Estudos GrecoLatinos, v. 1, p. 170-187, 2013. 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Nero: bom ou mau imperador? Retórica, política e sociedade em 
Tácito (54 a 69 d.C). 1. ed. Curitiba: Prismas, 2015. v. 1. 288p . 
 
Capítulos de livros publicados 
 
BELCHIOR, Ygor Klain; LANNA, João Victor. Augusto e a escravidão. In: CAMPOS, Carlos 
Eduardo, CANDIDO, Maria Regina. (Org.). Caesar Augustus: entre práticas e representações. 
1ed.Rio de Janeiro: DLL-UFES/UERJ-NEA, 2014, v. 1, p. 257-284. 



115 

 
BELCHIOR, Ygor Klain. Tácito e o principado de Nero. In: CAMPOS, Carlos Eduardo da 
Costa; BIRRO, Rean M. (Org.). Relações de poder: da Antiguidade ao Medievo. 1ed.: Vitória, 
2013, v. 1, p. 139-168. 
 
Textos em jornais de notícias/revistas 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Por que estudar a historiografia clássica ou o que os antigos têm para 
nos ensinar quando fazemos História?. Philía (UERJ), Rio de Janeiro, p. 3 - 3, 16 dez. 2016. 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Cidades, suprimentos e rumores nas Guerras Civis (49 - 45 a.C). 
Philía, Rio de Janeiro, p. 4 - 4, 01 dez. 2014. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. A fama e o rumor na literatura sobre guerras civis romanas (49 - 45 a. 
C e 69 d. C): o ambiente da guerra civil.. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, 2015, 
Florianópolis. Anais digital, 2015. 
 
Outras produções bibliográficas 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro História Antiga Grécia E Roma: A formação do 
Ocidente.. Uberlândia: Revista Fênix, 2017 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro: MARTINS, Paulo. Imagem e poder: considerações 
sobre a Representação de Otávio Augusto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2011.. Florinanópolis: Esboços, 2017 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro: JOLY, Fábio Duarte. Libertate opus est: 
Escravidão, manumissão e cidadania à época de Nero (54- 68 d.C). Curitiba: Editora 
Progressiva, 2010. 293 p. Revista Eletrônica Discente História.com, v. 3, p. 128-132, 2016.. 
Cachoeira 2016 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro: FAVERSANI, Fábio. Estado e sociedade no Alto 
Império Romano: um estudo das obras de Sêneca. Ouro Preto: Edufop; PPGHis, 2012. 176p. 
(Coleção Impérios Romanos) Dimensões: Revista de História da UFES, v. 36, p. 428-437. 
Vitória 2016 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do Livro SANT’ANNA. Henrique Modanez. História da 
República Romana. Petrópolis: Vozes, 2015. Goiânia: História Revista, 2016 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro: LE GOFF, Jacques. A história deve ser dividida em 
pedaços? Tradução Nícia Adan Bonati. São Paulo: Editora Unesp, 2015'.. Roda da Fortuna. 
Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo. v.4, p.328 - 333 2015 (Resenha). 
 
BELCHIOR, Ygor Klain. Resenha do livro: DINTER, Martin. Anatomizing Civil Wars: studies on 
Lucan s Epic Technic. Mare Nostrum. Estudos sobre o Mediterrâneo Antigo, v. 5 2014 
(Resenha). 

 
27. Zeneide Rios de Jesus 
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Artigos completos publicados em periódicos 
 
JESUS, Z. R. O Estado Novo e os Povos Indígenas: O Silêncio das Palavras. Mnemonise 
Revista, v. 7, p. 87-110, 2016. 
 
Capítulos de livros publicados 
 
JESUS, Z. R. As universidades e o ensino de história indígena. In: Edson Silva; Maria da 
Penha da Silva. (Org.). A temática indígena na sala de aula: reflexões para o ensino a partir da 
Lei 11.645/2008 – 2. ed. Recide: EDUFPE, 2016, v. , p. 41-56. 
 
JESUS, Z. R. Pensamento sobre os índios no Brasil do século XX. In: Fabrício Lyrio Santos. 
(Org.). Os índios na História da Bahia. 01ed.Cruz das Almas - Ba: EDUFRB - Editora da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016, v. 1, p. 90-101. 
 
JESUS, Z. R. As universidades e o ensino de história indígena. In: SILVA, Edson; SILVA, Maria 
da Penha da. (Orgs.). (Org.). A TEMÁTICA INDÍGENA NA SALA DE AULA: reflexões para o 
ensino a partir da Lei 11.645/2008. 1ed.Recife: EDUFPE, 2013, v. 1, p. 47-67. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
JESUS, Z. R. Indígenas do Brasil na outra margem do Atlântico: um olhar para além da 
detração. In: VII Encontro Estadual de História - ANPUH/BA, 2016, Feira de Santana. Espaços 
da História, 2016. 
 
JESUS, Z. R. Os indígenas do Brasil no pensamento de Afonso Arinos de Melo Franco. In: VII 
Encontro Estadual de História - ANPUH, 2015, Cachoeira Ba. VII Encontro Estadual de 
História: Diálogos da História, 2015 

 
g) Implementação de políticas de capacitação; 
 

  O corpo docente do curso de História dá suporte a dois programas de pós-graduação, no âmbito 

da UEFS, sendo estes de lato e stricto senso (especialização em História da Bahia e Mestrado em 

História, respectivamente). Para tanto, implementou-se uma política de colaboração voluntária do corpo 

docente com um ou ambos os programas. Tal colaboração pode ocorrer de modo complementar aos 

encargos assumidos na graduação, ou em sistema de alternância com esta última, de modo a se 

assegurar a observância aos limites de carga horária em sala de aula, pelos docentes, semestralmente. 

 
h) Implementação de políticas de formação continuada para os docentes 
 

O Curso de História conta com um planejamento de longo prazo para concessão de licenças 

de pós-graduação e de formação complementar. Com tal planejamento, revisado e atualizado 

semestralmente, busca-se assegurar aos docentes do quadro efetivo um escalonamento de 

afastamentos, com a necessária redistribuição dos seus encargos, de modo a viabilizar os processos 

de formação continuada da equipe. 

Segue quadro atual de previsão de afastamentos para formação continuada
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V. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DISCENTE  
 
a) formas de acesso, por matrícula inicial, por transferência interna e/ou externa, e reingresso: 

A forma de acesso até semestres 2018.2 se deu via PROSEL-Vestibular e majoritariamente por 

matricula inicial. Análise dos dados de ingresso e egressos entre os semestres letivos de 2014.1 e 2017.2, 

evidencia alguns pontos a serem destacados e que podem ser observados no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 1: dados fornecidos pelo DAA – Divisão de Assuntos Acadêmicos 

 

Em 2018.1 o curso de História conta com um total de 402 alunos, dos quais 220 são cotistas e 182 

não cotistas, um percentual de 54,72% de estudantes cotistas e 45, 27% para não cotistas, conforme ilustra 

gráfico abaixo. 
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Figura 2: Dados sistema Sagres 

b) Fluxo de concluintes: 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo DAA, os concluintes do curso que fizeram formatura entre os 

semestres 2012.1 e 2017.2 representam uma média entre 26% em 2014.2 (maior percentual) e 15% (menor 

percentual) em 2014.1. Contudo, cabe destacar que esse o percentual de alunos que ao integralizarem a 

carga horária do curso, participam da solenidade de formatura é baixo, muitos alunos justificam a não 

participação na solenidade de colação de grau devido ao seu custo financeiro e a maioria dos discentes do 

curso de Licenciatura em História são alunos cotistas oriundos de baixa renda social. No semestre 2017.2 

19 alunos concluíram o curso, apenas 3 participaram da colação de grau, o que representa apenas 4,1% do 

total de concluintes participantes da solenidade de colação de grau.  

 

Figura 3: Dados Sagres 
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 Figura 4:Dados Sagres 

 

c) Dados sobre evasão (trancamentos, abandonos, desistências ou transferências); 

 

Os dois gráficos que seguem se referem às formas de saída dos discentes no curso de História da 

UEFS entre os semestres letivos 2014.2 e 2017.2. Através deles é possível verificar um alto índice de 

abandono que, em alguns momentos, é compatível ou maior que o número de formaturas. Observa-se 

também que há um número considerável de alunos que trancam o curso. Diante de tal realidade o colegiado 

tem buscado estratégias de acompanhamento desses alunos no sentido de detectar os fatores de abandono 

por parte dos discentes e de que forma o colegiado pode alterar essa realidade. Uma dessas medidas 

começou em 2018.1 com a escuta, por parte da coordenação do colegiado, dos alunos que estão acima do 

tempo de integralização curricular.  
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Figura 6: Dados fornecidos pelo sistema sagres 

 
Figura 7: Dados Fornecidos pelo Sistema Sagres 

 

Através dos gráficos abaixo é possível verificar de forma mais detalhada dados sobre evasão, 

abandono e reintegração discente e compara-los aos dados de ingresso do estudante no curso.  
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 Universidade Estadual de Feira de Santana 

 Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76 

 Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86 

                

 Divisão de Assuntos Acadêmicos 

                

 QUADRO EVOLUÇÃO INGRESSO E EGRESSO CURSO DE HISTÓRIA 
 
 
 

      

PERÍODO 

 INGRESSO 
TOTAL 

INGRESSOS 

EGRESSO 

REGULARES 
PROSEL 

MEDIDA 
JUDICIAL 

DIPLOMADO 
 TRANSFERÊNCIA 

REINGRESSO REINTEGRAÇÃO ABANDONO CANCELAMENTO GRADUADOS FALECIMENTO TRANSFERÊNCIA 
INTERNA  EXTERNA 

2014.1 40 0 0 0  0 0 1 41 4 4 0 0 0 33 

2014.2 40 0 0 0  0 0 4 44 0 1 0 0 0 43 

2015.1 41 0 0 0 
 

0 0 0 41 0 2 0 0 0 39 

2015.2 40 0 0 0 
 

0 0 3 43 0 8 2 0 0 33 

2016.1 38 2 0 0 
 

0 0 4 44 0 2 2 0 0 40 

2017.1 40 1 0 0 
 

0 0 4 45 0 7 1 0 0 37 

2017.2 41 0 0 0 
 

0 0 2 43 0 0 0 0 0 43 

Dados fornecidos pela DAA 
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i) Dados e comentários sobre os índices de frequência e aproveitamento. 

 
De acordo com os dados do DAA o número de alunos reprovados em uma disciplina entre os 

semestres 2014.2 e 2017.2 é maior que o de alunos reprovados em todas as disciplinas. Analisando o 

gráfico anterior sobre a evasão, podemos considerar que esse percentual de reprovação está relacionado 

diretamente ao índice de evasão. Abaixo podemos verificar os gráficos sobre reprovação dos discentes de 

História entre os semestres 2014.2 e 2017.2. 

 

  
Figura 10: Dados do sistema sagres 

 

 
Figura 11: Dados do sistema sagres 
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Figura 12: Dados sistema sagres 

 
 
e) participação dos discentes em programas de apoio ao ensino (Programa de Bolsa Monitoria, 

Programa de Mobilidade Acadêmica, PET/MEC, PRO-Saúde/PET-Saúde, PIBID, etc.), à pesquisa 

(PROBIC) e à extensão (PIBEX), incluindo bolsas do Conselho de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPQ, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB, Programa 

Institucional de Iniciação Científica – PIBIC, CAPES e outras instituições. 

 
 
O curso de História é contemplado com alguns programas que contemplam bolsa aos estudantes, 

quais sejam PIBID, Residência Pedagógica, Universidade Para Todos, PIBEX, PROBIC, PIBIC, monitorias 

de extensão, Programa de Mobilidade Estudantil. A inserção dos alunos nesses programas e projetos são 

pontos positivos a serem destacados para o desenvolvimento acadêmicos dos estudantes ao mesmo tempo 

em que corroboram para a manutenção dos mesmos no curso. Entre os anos de 2013 e 2018, o PIBID – 

Programa de Iniciação à Docência contemplou 109 alunos com bolsa ID. 

Segue abaixo quadro atualizado da PPPG de discentes do curso contemplado com bolsas por esta 

pró-reitora.
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Universidade Estadual de Feira de Santana 

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86 

 

Relação de discentes bolsitas PROBIC/ PIBIC / FAPESP/ CNPQ 

 
 

Bolsista Matrícula Curso 
Departamento do 

Orientador 
Orientador(a) Modalidade Início Término 

Alessandro Cerqueira Bastos 14131168 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Andréa da Rocha 
Rodrigues Pereira 

Barbosa 
PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Amanda Gradil Correia  15131143 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Ione Celeste Jesus de 
Sousa 

FAPESB 1-08-2017 Cancelou em 01/12/2017 

Andrey Sá Barreto Souza 12231170 
Licenciatura em 

História 
CHF Ágabo Borges de Sousa PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Artur Vitor de Araújo Santana 14131193 
Licenciatura em 

História 
EDU Valter Guimarães Soares PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Caio Lima de Oliveira Carvalho 14231166 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Eurelino Teixeira Coelho 
Neto 

PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Diego Lino Silva e Silva 14131176 Licenciatura em CHF Clóvis Frederico FAPESB 1-08-2017 31-07-2018 
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História Ramaiana Moraes 
Oliveira 

Elvia Cristina Silva Santos 
(substituta de Amanda Gradil 
Correia) 

14231174 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Ione Celeste Jesus de 
Sousa 

FAPESB 1-01-2018 31-07-2018 

Erêndira Santos da Silva 14231175 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Eurelino Teixeira Coelho 
Neto 

PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Gilmar Cerqueira Souza  15121155 
Licenciatura em 

História 
EDU 

Miguel Almir Lima de 
Araújo 

PIBIC/CNPq 1-02-2018 31-07-2018 

Helena Ribeiro da Silva 12131170 
Licenciatura em 

História 
CHF Adriana Dantas Reis FAPESB 1-08-2017 31-07-2018 

Indiara Oliveira de Almeida 14231180 
Licenciatura em 

História 
CHF Elizete da Silva PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Jázia Paulo de Queiroz 
Carvalho 

15131161 
Licenciatura em 

História 
CHF 

Ione Celeste Jesus de 
Sousa 

PROBIC/UEFS 1-08-2017 Cancelou em 28/02/2018 

Leonardo Nascimento Araújo 15131165 
Licenciatura em 

História 
CHF Elizete da Silva PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Leonardo Pedreira de 
Oliveira 

17131183 
Licenciatura 
em História 

CHF 
Rinaldo Cesar 

Nascimento Leite 
PIBIC-AF/CNPq 1-08-2017 31-07-2018 

Luciano Santos do 
Nascimento 

15231178 
Licenciatura 
em História 

CHF 
Aldo José Morais 

Silva 
FAPESB 1-08-2017 31-07-2018 

Nilmária Oliveira Carneiro 11231197 
Licenciatura 
em História 

CHF 
Elciene Rizzato 

Azevedo 
PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Rebeca Laíse Santos 
Lima 

15131176 História CHF 
Ione Celeste Jesus 

de Sousa 
PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Wilton Alves Ferreira 
Júnior 

14231203 
Licenciatura 
em História 

LA 
Antônio Wilson Silva 

de Souza 
PROBIC/UEFS 1-08-2017 31-07-2018 

Thaílla da silva sena 14231198 História EDU 
Valter Guimarães 

Soares 
PEVIC 23-10-2017 22-10-2018 
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VI. CARATERIZAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

a) Quantificação de profissionais disponíveis para o curso 

 

O Curso conta somente uma funcionária, Diana Silva Oliveira, que exerce o cargo de secretária 
desde o ano de 2007. 

 
 

b) Formação e experiência profissional nas atividades do curso 
  
Diana Silva Oliveira cursou Administração Na UNIASSELVI (Centro universitário Leonardo da 

Vinci) e já participou dos seguintes cursos e palestras: 
 

 Palestras sobre as Atividades do Secretário promovido pelo GRH – UEFS 2007 
 Curso de Relações Humanas – SEBRAE 
 Curso de Relações Públicas para Biblioteca - UEFS 
 Curso de Informática Básica Aplicada - UEFS 
 Curso de Excel - UEFS 
 Curso de Treinamento das Bases de Dados EBSCO – UEFS 
 Curso de Auxiliar de Biblioteca – UEFS 
 Curso de Recepcionista – UEFS 
 Curso de Administração e Planejamento de Finanças Pessoais 
 Curso de Direito Empresarial e Tributário - Fundação Bradesco 
 Curso de Comunicação e Oratória - Fundação Bradesco 
 Curso Sobre Marketing - Fundação Bradesco 
 Curso Sobre Postura e Imagem Profissional – Fundação Bradesco 
 Palestra Empreendedorismo 
 Palestra Controle Social e Terceirização na Administração Pública – TCE 
 Palestra O Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas e seus respectivos 

instrumentos de fiscalização – TCE 
 Seminário Trabalho, renda e sustentabilidade: Educação Profissional – Secretaria Municipal do 

Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. 
 I Seminário de Tecnologia da informação e da Comunicação e Educação a Distância - UEFS 
 Seminário de Desenvolvimento Pessoal – UEFS 
 II Seminário O Negro e a Educação para as Relações Étnico-Raciais – UEFS 
 Seminário Internacional de Gestão Pública - UEFS 
 4ª Edição do Evento de Alinhamento para Aplicação de Exames e Avaliações do INEP 
 Curso de Capacitação para os profissionais de secretariado básico / UCS – Universidade 

corporativa do serviço público/SAEB 
 
 

c) Políticas e ações de capacitação para o corpo técnico-administrativo 

 

O Colegiado se propõe a dispensar a secretária sempre que for oferecido capacitações em 

áreas afins das suas atividades proposta pela Gerencia de Recursos Humanos da Instituição. 
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VII. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

1- Espaço físico do curso, abrangendo: 

 

a) Adequação às especificidades, dimensões, iluminação, garantia de acessibilidade a 
pessoas com necessidades, condições de segurança e conservação das instalações;  

 

O Colegiado de História da UEFS localiza-se no módulo VII desta intuição, em um espaço 

físico que concentra o Departamento (DCHF) e os Colegiados de Geografia e Psicologia. Possui boa 

iluminação, mas infelizmente não é um espaço que garante a acessibilidade de pessoas com 

necessidades especiais 

 

b) Equipamentos de segurança 

 

Os equipamentos de segurança pertinentes às áreas comuns do Curso são aqueles 

relacionados à prevenção e combate básicos à incêndios, como extintores de diferentes categorias. 

 

 

2- Biblioteca: 

 

a) Espaço físico  

O curso de História, como os demais do Campus, conta com a estrutura e acervo Biblioteca 

Central Julieta Carteado. Esta, com cerca de 3.220 m2, compreende setores técnico-administrativos e 

de atendimento ao público. Entre os últimos estão o Setor de Coleção Geral, a Seção de Referência, a 

Seção de Periódicos, o Setor de Multimeios, a Sala de Coleções Especiais, a Sala de Pesquisa e Pós-

graduação e um Auditório, dentre outros. A acessibilidade de portadores de necessidades especiais é 

observada através de rampas para cadeirantes. 

Seu acervo abriga mais de 100.000 títulos e aproximadamente de 350.000 exemplares. A 

Biblioteca Central possui serviços informatizados e a pesquisa no seu acervo pode ser realizada 

através da internet, além de disponibilizar também por meio da rede acesso a um acervo virtual de 

teses e dissertações, monografias, periódicos e livros eletrônicos. 
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b) Forma e horário de funcionamento 
 
A Biblioteca Central Julieta Carteado está disponível para acesso de Segunda à sexta: 7:30 às 

22:45. Sábado: 9:00 às 17:00. Este horário, contudo, refere-se basicamente aos serviços de 

atendimento presencial, majoritariamente formado pelos serviços de Comutação Bibliográfica 

(COMUT), Orientação à Normalização de Trabalhos Acadêmicos, Normalização de Publicações, 

Elaboração de Ficha Catalográfica, Disseminação Seletiva da Informação (DSI), Solicitação de ISBN, 

Solicitação de ISSN, Treinamento de Usuários, Visita Orientada, Cadastro de Conta VPN. 

A biblioteca possui também um vasto conjunto de serviços disponibilizados à comunidade 

acadêmica, cuja demanda ocorre por meio virtual (através da internet), e que, portanto, podem ser 

demandados a qualquer momento pelo interessado. Os serviços em questão são: Consulta Online ao 

Acervo do SISBI-UEFS (Pergamum), Empréstimo Automatizado, Reserva Eletrônica, Renovação 

Eletrônica, Levantamento Bibliográfico, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD UEFS), Portal 

da Pesquisa, Portal de Periódicos da Capes, Portal Saúde Baseada em Evidências. 

 
c) Acervo Disponível 

 

Tipo de material Títulos Exemplares Exemplar adicional 

1 - Livros  99.654  248.108  2711 

2 - Folhetos  1.956  3.059  29 

4 - Artigos  15.744  1  1 

7 - Monografias  825  985  2 

9 - Teses  2.309  2795  20 

11 - Música  6  5  1 

13 - Cartazes  20  52  1 

15 - Periódicos  3.104  99980  1101 

16 - Publicações Avulsas  363  533  0 

24 - Base de Dados  1  1  0 

50 - Gravação de Vídeo  2.099  3274  51 

51 - Mapas  439  724  20 

52 - CD-ROMs  251  401  13 

54 - Gravação de Som  145  248  5 

55 - Disquetes  6  9  0 

66 - Diapositivo  141  231  6 

68 - Produção UEFS  502  2735  8 

69 - Transparência  6  6  0 

70 - Pintura  2  51  0 

71 - DVD  86  107  2 

72 - Livro sonoro  172  190  14 

73 - Braille  43  175  10 

76 - Cordel  21  40  0 

77 - Doc. arquivístico  180  291  2 

79 - Material gráfico  18  32  10 

81 - Multimídia  8  11  0 

82 - Livro Eletrônico  6  17  0 

Totais 128.107 364.061  4.007 
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d) Adequação do acervo ao curso 
 

A adequação do acervo ao curso se faz pela seleção de um conjunto de títulos e materiais com 

temática específico ao campo da história, que entre livros e periódicos somam 3.936 e mais de 11.000 

exemplares, além de outros materiais como teses e dissertações, e material audiovisual. Esse material 

pode ser assim relacionado em seus itens principais: 

 
Periódicos  Títulos: 67        Exemplares: 966 
Livros  Títulos: 3.869        Exemplares: 10.108 
Folhetos  Títulos: 10        Exemplares: 13 
Teses  Títulos: 36         Exemplares: 40 
Gravação de Vídeos/filmes  Títulos: 53   Exemplares: 120 

 
No caso do material bibliográfico (livros), o acervo compreende diversas áreas temáticas que 

podem ser observadas na tabela abaixo, cada uma das quais ainda admite diversas subdivisões e 

especializações quanto ao recorte temporal e espacial dos estudos. 

 

Código de 
classificação 

Área Temática Títulos Exemplares 

93 História 761 2.310 

94  História medieval e moderna   565 1.407 

940(44) História. França 101 305 

945 História da Itália 22 75 

946  História da Espanha 31 56 

946.9 História de Portugal 101 290 

947 Rússia. União Soviética 52 135 

95  Ásia 113 203 

96 África – Historia 76 244 

966  Estados e territórios da África Ocidental 2 2 

967  História dos estados e territórios da África central e equatorial 3 7 

97 História da América do Norte e central 228 422 

972.84 História de El Salvador 3 4 

98  História da América do Sul 118 349 

981 História do Brasil 1.690 4.295 

99 Historia da Oceania 4 4 

Total 3.869 10.108 
 
 
3. Instalações Especiais e Laboratórios 

 
a) Quantidade e tipos de ambientes/laboratórios de acordo com a natureza do curso 
 
 

O curso de Licenciatura em História além de contar com um espaço físico para o 

funcionamento logístico do Colegiado, possui ainda um laboratório (LAHIS). O Laboratório de História 

da UEFS (LAHIS) é um órgão complementar do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas – 

DCHF e vinculado ao Curso de Licenciatura História, que tem como finalidade apoiar as atividades de 
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ensino, pesquisa e extensão no âmbito deste curso ou de outros que demandem diálogo e/ou formação 

no âmbito desta área de conhecimento, voltado para a formação inicial e continuada de profissionais 

educadores.  São objetivos do LAHIS: 

 
I. Proporcionar ao curso de Licenciatura em História um Laboratório com capacidade para o 

desenvolvimento de atividades nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, tendo por escopo a 
capacitação, o avanço qualitativo e o aperfeiçoamento de docentes e discentes do curso de 
História e outros que demandem formação nesse campo de conhecimento; 

 
II. Dotar o curso de História e outros que demandem formação nesse campo de conhecimento, de 

espaço material específico para desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão de 
natureza histórica e/ou didática que necessitem dos equipamentos existentes; 

 
III. Promover a realização de formação continuada para profissionais de História; 

 
IV. Contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento profissional dos estudantes de História e áreas 

afins com o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e novas linguagens na educação 
histórica; 

 
V. Acolher, assessorar e executar projetos de pesquisa e extensão de cunho histórico e/ou  

didático; 
 

VI. Reunir acervo constituído por materiais de caráter histórico e de ensino/didáticos, destinados às 
atividades de dimensão teórico-práticas, em articulação com o art. 1º; 

 

 

b) Mobiliário   e equipamentos com as especificações de tipo, quantidade e condições de uso: 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em História é composto dos seguintes bens móveis:  

 

1- Cadeira fixa em vinil- descrição: com assento e encosto 
2- Arquivo em aço com 04 gavetas 
3- Estação de trabalho em madeira 
4- Aparelho facoemulsificador 
5- Armário estante em madeira 
6- Projetor de multimídia 
7- Cadeia giratória em tecido 
8- Longarina com três lugares 
9- Bebedouro de água tipo garrafão 
10- Condicionador de ar de parede 
11- Sofá em couro 
12- Arquivo em aço com 04 gavetas 
13- Arquivo em aço com 04 gavetas 
14- Balcão de atendimento 
15- Cadeira giratória em tecido 
16- Cadeira giratória em tecido 
17- Armário estante em madeira 
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18- Mesa para impressora 
19- Estação de trabalho em madeira 
20- Televisão em cores 
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VIII. PRÁTICA PROFISSIONAL E/OU ESTÁGIO, EXPLICITANDO 

a) Os mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento das atividades 

O Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório da organização curricular para 

os cursos de Licenciatura, regulamentados pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho 

Nacional de Educação, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior. Apresenta natureza específica que deve estar necessariamente atrelada à prática e às 

demais atividades formativas de trabalho acadêmico. Duas resoluções regulamentam o estágio na 

UEFS, a CONSEPE Nº 083/2013 que trata dos estágios obrigatórios e não obrigatórios dos Cursos de 

Graduação, e a Nº 149/2009 que estabelece o regimento de Estágios Curriculares Obrigatórios dos 

Cursos de licenciatura.   

 O campo de estágio do curso de Licenciatura em História, da UEFS, compreende escolas 

da rede básica e pública de ensino, localizadas no munícipio de Feira de Santana (casos específicos 

deverão ser submetidos à coordenação de estágio, instância consultiva, e referendados pelo colegiado 

do curso). Os Estágio Curriculares Obrigatórios estão distribuídos entre o 5º e o 8º semestre e 

possuem a seguinte carga horária: EDU 560 – Estágio Supervisionado I – 90h. EDU 561 – Estágio 

Supervisionado II – 105h. EDU 562 - Estágio Supervisionado III - 105h. EDU 563 – Estágio 

Supervisionado IV – 105h. O primeiro componente de estágio curricular obrigatório é de observação 

etnográfica do espaço escolar. Os demais estão organizados nas modalidades de Ensino Fundamental, 

Médio e EJA, com efetiva regência. Os componentes de estágios são ofertados pelos professores que 

compõem a Área de Prática de Ensino, subárea de História, do Departamento de Educação e possui 

dois assentos no colegiado de História, além da representação de Estágio, composta pelo articulador 

de estágio do curso. 

 A concepção formativa dos estágios perpassa, sobretudo, pela colaboração dos 

professores que atuam na Educação Básica e estabelecem o compromisso de auxiliar na seleção, 

organização e avaliação de conteúdos mobilizados pelos discentes na execução da prática no campo 

de estágio. Aos docentes cabe o acompanhamento de não mais do que uma turma de Estágio 

Supervisionado de efetiva regência, com o número máximo de quinze discentes. Cada componente de 

Estágio Curricular Obrigatório apresenta uma carga horária definida, que assegura momentos de 

reflexão teórica da práxis e criam condições para a realização das intervenções nos ambientes 

escolares, e 45h (quarenta e cinco horas) de atividades práticas realizadas nas escolas parceiras. 

 Assegurar a efetividade de ações sistematizadas no âmbito da academia, que não sejam 

alheias à Educação Básica, requer a concentração dos horários de estágio num mesmo dia e turno, 

pois garante que todos os estudantes tenham momentos de acompanhamento individual, 

imprescindíveis para as ações de planejamento e necessariamente no dia da Atividade Complementar 
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(AC) das escolas, pois ampliam as possibilidades de articulação dos professores da Educação Básica 

com o espaço formativo da universidade. A oferta dos componentes de estágio, observando esses 

critérios, também possibilita o remanejamento de discentes entre turmas, nos casos onde o número de 

estudantes for inferior a cinco. 

 À Coordenação de Estágio das Licenciaturas da UEFS, instância consultiva da Pró-reitora 

de Ensino de Graduação (PROGRAD), cabe o planejamento, gestão, organização e coordenação das 

ações desenvolvidas em cada Curso de licenciatura da UEFS e nas escolas campo de estágio, 

conforme Art. 2º da Portaria Nº 1761/2017. O articulador de estágio, que compõe a Coordenação Geral 

de Estágio, deve ser um professor da Área de Prática de Ensino, subárea de História, definido em 

reunião ordinária da Área. A função do articulador será exercida por um representante e um suplente 

de cada curso, com mandato de 02 (dois) anos, e caberá a estes assegurar, dentre outros aspectos, 

que o corpo docente do curso se responsabilize pelo acompanhamento individual de cada estudante, 

no campo dos estágios curriculares não-obrigatórios.  

 Os estágios curriculares não-obrigatórios contarão com uma resolução especifica, proposta 

pelos articuladores de estágio ao colegiado do curso. A resolução regulamentará, conforme a Lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008 (que dispõe sobre o estágio de estudantes) as atividades de estágio 

considerando, dentre outros aspectos: 

a) Critérios quanto ao ingresso do estudante em estágios curriculares não-obrigatórios (se a 

partir de determinado semestre, ou após ter cursado componentes específicos do curso); 

b) Definição dos campos considerados relevantes para a formação do profissional;  

c) Modalidades, metodologias e formatos de acompanhamento do estágio pelos docentes do 

curso, com registro de carga horária, de acordo com o ANEXO III da Resolução CONSEPE Nº 

068/2016, que institui o Plano Individual de Trabalho.  

 

b) Formas de apresentação dos resultados finais ou parciais 

 Elaboração e execução de projetos voltados para intervir na educação do ensino 

público 

 Artigos; 

 Portifólios; 

 Relatórios dos Estágios; 

 

c) Número de alunos por orientador 

15 alunos conforme estabelecido pela resolução de Estágios da Universidade. 
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d) Carga horária e local onde se desenvolvem as atividades de estágio 

 

Estágio curricular obrigatório I é uma disciplina de 90 h, distribuída da seguinte forma: 45 horas 

de observação no campo escolar e 45 horas de cumprimento teórico em sala. Nesta disciplina o 

discente deve problematizar a pedagogicidade dos espaços e tempos escolares nos Ensinos 

Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (estrutura curricular, pedagógica e profissional) e 

discutir as pesquisas relacionadas às metodologias qualitativas aplicadas a Educação, sobretudo a 

etnográfica para a elaboração do projeto pedagógico a ser aplicado no Estágio de regência. 

Estágio curricular II é disciplina de 105 horas, distribuída da seguinte forma: 45 horas de teórica 

e 60 horas de estágio. Nesta disciplina o aluno deverá discutir processos de ensino e aprendizagem de 

História como objeto de estudo. Elaborar, avaliar e executar planos de ação pedagógica nos espaços 

escolares e problematizar a utilização do livro didático e outras fontes documentais para a prática 

docente no Ensino Fundamental dos anos finais.  

Estágio curricular III é disciplina de 105 horas, distribuída da seguinte forma: 45 horas de 

teórica e 60 horas de estágio. Nesta disciplina o discente desenvolverá e analisará práticas de ensino e 

aprendizagem em História. Estudará as configurações curriculares e suas intencionalidades culturais, 

políticas e econômicas. Selecionará conteúdos e produzirá materiais didáticos para o Ensino Médio da 

Educação Básica.  

Estágio curricular IV é uma disciplina de 105 horas, distribuída da seguinte forma: 45 horas 

de teórica e 60 horas de estágio. Nessa disciplina o aluno deverá produzir materiais didáticos tendo 

como base suas concepções e aplicabilidades na docência em História. Desenvolverá ações efetivas 

de ensino e aprendizagem utilizados por professores e estudantes da Educação Básica de jovens e 

adultos, discutirá processos de ensino e aprendizagem em História como objeto de estudo, elaborará e 

executará projetos de ação pedagógica na educação de jovens e adultos. Segue abaixo tabela com 

ementário e carga horaria explicativa dos Estágios Supervisionados. 
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ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 
 

Semestre Componente Ementa CH 

5 Estágio 
Supervisionado 
I 
 

Problematiza a pedagogicidade dos espaços e tempos escolares nos 
Ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (estrutura 
curricular, pedagógica e profissional). Discute as pesquisas relacionadas às 
metodologias qualitativas aplicadas a Educação, sobretudo a etnográfica 
para a elaboração do projeto pedagógico.  
Distribuição da carga horária: 

Semestral: 90h;  
Estágio: 45h 
Teórica: 45h  

90h 
T 45h 
E 45h 

6 Estágio 
Supervisionado 
II 
 

Ementa:  
Discute processos de ensino e aprendizagem de História como objeto de 
estudo. Elabora, avalia e executa planos de ação pedagógica nos espaços 
escolares. Problematiza a utilização do livro didático e outras fontes 
documentais para a prática docente no Ensino Fundamental dos anos finais.  
   
Distribuição da carga horária: 
Semestral: 105h;  
Estágio: 60h  
Teórica: 45h 

105h 
T 45h 
E 60h 

7 Estágio 
Supervisionado 
III 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 
Ementa:  
Desenvolve e analisa práticas de ensino e aprendizagem em História. 
Estuda as configurações curriculares e suas intencionalidades culturais, 
políticas e econômicas. Seleciona conteúdos e produz materiais didáticos 
para o Ensino Médio da Educação Básica.  
 
Distribuição da carga horária: 
Semestral: 105h;  
Estágio: 60h (Efetiva regência em espaços escolares) 
Teórica: 45h (Elaboração de planejamentos, orientações de atividades 
didático-pedagógicas, estudos bibliográficos) 

105h 
T 45h 
E 60h 

8 Estágio 
Supervisionado 
IV 
 

Produz materiais didáticos: concepções e aplicabilidades na docência em 
História. Desenvolve ações efetivas de ensino e aprendizagem utilizados por 
professores e estudantes da Educação Básica de jovens e adultos. Discute 
processos de ensino e aprendizagem em História como objeto de estudo. 
Elabora e executa projetos de ação pedagógica na educação de jovens e 
adultos. 
 
Distribuição da carga horária: 
Semestral: 105h;  
Estágio: 60h (Efetiva regência em espaços escolares) 
Teórica: 45h (Elaboração de planejamentos, orientações de atividades 
didático-pedagógicas, estudos bibliográficos) 

105h 
T 45h 
E 60h 

TOTAL 405h 
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IX. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
a) Mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento das atividades 
 

O acompanhamento dos TCC é feito através de encontros semanais entre o docente da 

disciplina, no caso de TCC I, e os discentes. Os conteúdos trabalhados são cobrados através da 

entrega de um pré-projeto revisado e de um plano monográfico. Em se tratando de TCC II, os 

encontros entre os orientadores e seus orientados podem ser semanais ou quinzenais e como 

avaliação devem entregar o Trabalho de Conclusão de Curso concluído e pronto para ser avaliado por 

uma banca composto por três docentes. 

 

b) Meios de divulgação de trabalho de conclusão de curso 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso podem adquirir as seguintes formas: 1) Monografia; 2) 

Artigo científico; 3) produto multimídia ou audiovisual; 4) catalogação de fontes inéditas e formação de 

um guia de fontes, 5) produção de material didático pedagógico e tornar-se-ão público através de link 

específico que deverá estar disponível na página do colegiado de História, vinculada ao site da UEFS. 

 

c) Número de alunos por professor na orientação de trabalho de conclusão de curso 

 

As turmas de TCC só podem ter no máximo dez 06 alunos 
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X. ATIVIDADES CIENTÍFICA CULTURAIS (ACC): 

 
a) Mecanismos efetivos de planejamento e acompanhamento fora da IES 

 

As Atividades Complementares são acompanhadas através da exigência de Certificados e 

Atestados para eventos, monitorias, minicursos, oficinas, Estágios, Representação estudantil nos 

Conselhos da UEFS, Participação estudantil em Diretórios, grupos de estudos, estágio extracurricular, 

entre outros. 

 

b) Oferta regular de atividades pela própria IES 

 

A UEFS proporciona Atividades complementares através de monitorias de ensino e de 

extensão, Iniciação Científica, Programa de Iniciação à Docência, Programa de Residência 

Pedagógica, Projeto Universidade Para Todos, eventos, minicursos promovidos pela instituição, 

projetos de pesquisa e extensão, Estágio Acadêmico/Arte e Cultura e outros. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498 de 27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial No 874/86 de 19/1 2/86 
 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº xxx/2013 
 

Regulamenta o Trabalho de Conclusão do Curso 
de Licenciatura em História. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Aprovar as normas do Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em 
História. 
 
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo 
ao início do semestre XXXX.X. 
 
 
 
 

Gabinete da Reitoria, XX de xxxxx de 2013. 
José Carlos Barreto de Santana 
Reitor e Presidente do CONSEPE 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 
 

NORMAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

TÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

 
Artigo 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório do 
Curso de Licenciatura em História, conduzido por docentes do curso e administrado pelo 
Colegiado, tendo por objetivo a inserção do estudante no campo da investigação 
historiográfica e do ensino de história.  
 

Artigo 2º - Os TCC versarão sobre temáticas desenvolvidas a partir do campo da pesquisa em 
história ou sobre as reflexões e prática de seu ensino e poderão ser apresentados sob uma 
das seguintes modalidades: 

a) Monografia; 

b) Artigo para publicação; 

c) Produto multimídia ou audiovisual; 

d) Catalogação de fontes inéditas de pesquisa; 

e) Organização de banco de dados ou acervo documental com fontes escritas, orais, 

iconográficas ou de outro tipo; 

f) Relatório circunstanciado da execução de projeto didático e/ou metodológico de 

ensino de história em um determinado espaço socioeducacional; 

g) Produção de material didático pedagógico; 

h) E outros que o Colegiado do curso julgar pertinentes 

 
 
§ 1º. As características e critérios de apresentação de cada uma das modalidades de TCC 
acima referidas serão definidos pelo Colegiado em normas específicas; 
 
§ 2º. O TCC será desenvolvido preferencialmente de forma individual, podendo, contudo, ser 
produzido em dupla ou em trio nas modalidades ‘c’ a ‘h’ quando a complexidade do projeto, 
ratificada pelo colegiado, justificar o trabalho conjunto. 
 

TÍTULO II 
DA TURMA DE TCC E DA ORIENTAÇÃO 

 
Artigo 4º - O TCC será desenvolvido em componente curricular com turmas de no máximo 
10 alunos, com um professor responsável pelo componente curricular. 
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Artigo 5º - Cada trabalho será acompanhado por um professor orientador do quadro 
docente da UEFS, podendo contar com a colaboração de um docente da área, ou de área 
afim, da própria universidade ou externo, que atuará na condição de co-orientador. 
 
§ 1º - O professor orientador e o professor co-orientador poderão ser escolhidos 
previamente pelo aluno. A formalização da orientação será homologada pelo colegiado e se 
fará por documento de aceite cujo modelo padrão será disponibilizado pelo Colegiado do 
curso.  
 
§ 2º - O professor responsável pelo componente será, por força de sua função, o orientador 
principal dos estudantes que, até o momento da matrícula em TCC I, não obtiverem aceite 
formal de orientação de nenhum professor. 
 
Artigo 6º - O professor responsável pelo componente curricular poderá orientar trabalhos 
de estudantes matriculados na turma sob sua responsabilidade na condição de orientador 
principal ou co-orientador. 
 
Artigo 7º - Ao professor orientador compete: 
 
a) Acompanhar e avaliar o percurso do trabalho realizado pelos alunos sob orientação tendo 

em vista seu desenvolvimento pleno no estudo; 

b) Atender aos seus orientandos, em horário previamente fixado durante o 

desenvolvimento da pesquisa; 

c) Entregar ao professor responsável pelo TCC I a ficha de avaliação de desempenho 

devidamente preenchidas e assinadas até o último dia de aula; 

d) Presidir a banca examinadora quando da apresentação e defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

e) Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso e/ou pelo professor 

responsável pelo TCC; 

 
Artigo 8º - A responsabilidade última pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 
exclusiva do estudante, estando sujeito a sanções os que não obedecerem a essa norma. 
 
Artigo 9º - A relação de orientação pode ser rompida a qualquer momento por iniciativa de 
qualquer das partes envolvidas, desde que devidamente justificadas. 
 
 

TÍTULO III 
DA COORDENAÇÃO DE TCC 

 
Artigo 10 - O Coordenador de TCC será professor do quadro docente, designado pelo 
colegiado.  
 
Artigo 11 - A coordenação de TCC terá duração de dois anos, cabendo recondução. 
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Artigo 12 - A Coordenação de TCC será registrada no PIT do professor, cabendo à mesma 
uma carga horária de até 04 horas semanais. 
 
Artigo 13 - São competências do coordenador de TCC: 
 
a) Atender e orientar os alunos quanto às características, propósito e funcionamento do 

TCC; 

b) Indicar, junto com o Colegiado do curso, professores orientadores para os alunos que não 

os tiverem; 

c) Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores; 

d) Instituir as bancas examinadoras; 

e) Elaborar, junto com o Colegiado do curso, o cronograma de defesas do semestre, 

conforme o calendário acadêmico; 

f) Receber os TCC e encaminhá-lo às bancas examinadoras; 

g) Publicar programação de defesas, respeitando o prazo do Calendário Acadêmico, fazendo 

constar: data, hora e local em que serão realizadas, e os nomes dos membros que 

comporão a banca examinadora; 

h) Manter arquivo atualizado das atas das defesas públicas; 

 
 

TÍTULO IV 
DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Artigo 14 - A elaboração do TCC corresponderá ao momento de execução e conclusão das 
etapas que foram previamente desenvolvidas durante as oficinas de metodologia da 
pesquisa em História. 
 
Parágrafo Único - essas etapas correspondem àquelas sobre as quais se estrutura um 
trabalho de natureza acadêmica e científica, consistindo da definição de um tema à 
elaboração de um projeto. 
 
Artigo 15 - Compete ao estudante na elaboração do Trabalho de Conclusão de curso: 
 
a) Elaborar a versão final de seu trabalho, de acordo com o presente regulamento e as 

instruções dadas na orientação; 

b) Participar das reuniões de orientação para análise, discussão e aprimoramento do seu 

trabalho; 

c) Cumprir o calendário divulgado pelo Colegiado do Curso para apresentação do TCC em 

sua versão final e defesa pública; 

d) Frequentar as aulas do componente curricular TCC I e II e as reuniões convocadas por seu 

orientador, professor responsável pelo componente e/ou Coordenação do Colegiado; 

e) Apresentar em dia, hora e local definidos publicamente a versão final do TCC; (Excluir em 

função da sentença c). 
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f) Comparecer em dia, hora e local definidos para a defesa pública da versão final do TCC. 

(Excluir em função da sentença c). 

 
 

Artigo 16 - O Trabalho de Conclusão de Curso, na sua versão final, deve ser entregue ao 
professor responsável pelo Componente Curricular TCC II em 5 vias, assinadas pelo aluno, 
pelo professor orientador e, quando for o caso, pelo professor co-orientador, além de uma 
cópia digital no formato PDF, no caso de material de natureza textual. (Encaminhamento: 
para o material de natureza textual). 
 
§ 1º – O TCC deve ser acompanhado de requerimento de defesa para apreciação do 
trabalho, do qual deverão constar título do trabalho, sugestão da composição da banca a 
anuência do professor de TCC e do orientador, quando for o caso, 
 
§ 2º – Em caso de negativa de um dos responsáveis, esta deverá ser justificada.  
 

 
 

TÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Artigo 17 - Haverá uma sessão pública para a apresentação e a defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso, em data, horário e local a serem definidos e divulgados pela 
Coordenação de TCC. 
 
Artigo 18 - A avaliação final do TCC será feita por uma banca examinadora composta de três 
professores da área de conhecimento do trabalho, ou área afim, com titulação mínima de 
especialista, assim sendo: 
 
a) Professor orientador; 
b) Professor examinador interno; 
c) Professor examinador interno ou externo; 
d) Um suplente. 
 
Artigo 19 - A banca examinadora, após os trabalhos de análise e avaliação da defesa pública, 
indicará se o trabalho foi aprovado, insuficiente ou reprovado, levando em conta os critérios 
específicos para cada tipologia de TCC indicada nesta resolução, atribuindo nota de 0 a 10 ao 
trabalho defendido.  
 
§ 1º – Será considerado aprovado o TCC cuja nota seja igual ou superior a 7,0 (sete);  
 
§ 2º – Será considerado insuficiente o TCC cuja nota esteja compreendida entre 5,0 (cinco) e 
6,9 (seis pontos e nove décimos). Devendo o TCC, nesse caso: 
 
a) Ser corrigido, pelo discente, a partir das observações e solicitações feitas pela banca 

examinadora, no prazo máximo de 10 dias, definido pela banca, não ultrapassando o 

calendário acadêmico do semestre vigente; 
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b) Ser encaminhado, em versão corrigida ao professor orientador que emitirá parecer 

circunstanciado mantendo ou alterando a nota do TCC, dentro do prazo de 

encerramento do semestre letivo. 

 
§ 3º – Será considerado reprovado o TCC cuja nota seja inferior a 5,0 (cinco). 
 
Artigo 20 - O estudante que não apresentar o trabalho de conclusão de Curso ou que não 
obtiver aprovação não poderá colar grau. 
 
Artigo 21 - O estudante que não depositar o trabalho de conclusão de Curso aprovado não 
poderá colar grau. 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 22 - Casos omissos serão resolvidos pelo órgão colegiado. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

 
 

COLEGIADO DE HISTÓRIA 
 
 
Portaria nº 01/2013 
 

Instrui sobre as características e critérios de 
apresentação e avaliação das diferentes 
modalidades de TCC admitidas no Curso de 
Licenciatura em História da UEFS.  

 
Art. 1º - A monografia, como modalidade de TCC do curso de Licenciatura em História, caracteriza-se 
como o resultado de investigação sobre tema único e bem delimitado, sendo apresentada sob a 
forma de texto dissertativo. 

§ 1º - Será admitido para a modalidade de trabalho monográfico um número mínimo de 35 (trinta e 
cinco) páginas, para o conjunto dos elementos textuais (a introdução, os capítulos e a conclusão). 

§ 2º - A organização e apresentação do texto da monografia seguirão as normas vigentes da ABNT 
para trabalhos acadêmicos, de acordo com o Anexo I desta Portaria.  

§ 3º - A monografia será avaliada levando-se em conta os seguintes critérios:  

a) Definição clara da problemática;  

b) Uso adequado das fontes;  

c) Uso crítico da bibliografia;  

d) Clareza e coerência expositiva;  

e) Correção da linguagem e uso da norma culta;  

f) Qualidade da sustentação oral. 

Art. 2º - Artigo científico caracteriza-se como o relato sintético de investigação sobre tema único e 
bem delimitado, sendo apresentado sob a forma de texto dissertativo. 

§ 1º - Será admitido para a modalidade de artigo um número de mínimo de 25 (vinte e cinco) e um 
máximo de 35 (trinta e cinco) páginas para o texto, incluindo as referências. 

§ 2º - A organização e apresentação do texto seguirão as normas desta Portaria, em seu Anexo II. 

§ 3º - O TCC apresentado sob a forma de artigo será avaliado com base nos mesmos parâmetros 
indicados no § 3º do Art. 1º. 

Art. 3º - A modalidade de produto multimídia ou audiovisual compreende: 

a) No primeiro caso, a produção de material didático com conteúdo relativo ao campo da 
História, para acesso parcial ou integral por meio de mídias digitais e/ou internet, com 
auxílio de equipamentos de comunicação e informática, caracterizado pela interatividade, 
conjugação de múltiplas linguagens (imagética, textual e sonora) e pela adequação a 
usuários em diferentes níveis de formação, ou, 



147 

b) No segundo caso, a produção de narrativa sob a forma de documentário em vídeo com 
áudio ou exclusivamente em áudio, com conteúdo relativo ao campo da História, tendo 
duração mínima de 15 (quinze) minutos, excluído o tempo dos créditos. 

§ 1º - Os TCC apresentados sob a forma de produtos multimídia ou audiovisuais devem ser 
obrigatoriamente acompanhados de relatório, contendo: apresentação da proposta, ficha técnica do 
produto, identificação da temática, problematização, objetivo(s), metodologia de pesquisa, fontes, 
descrição detalhada do processo de construção do produto final e outros elementos considerados 
pertinentes, como roteiro e outros materiais produzidos a fim de subsidiar a elaboração do produto.  

I - A apresentação do texto do relatório seguirá as normas vigentes da ABNT para trabalhos 
acadêmicos, de acordo com o Anexo I desta Portaria.  

§ 2º - Os trabalhos da modalidade multimídia ou audiovisual serão considerados produções de 
caráter interdisciplinar e poderão ser desenvolvidos mediante projetos especiais, em conjunto com 
profissionais ou discentes das áreas de técnicas específicas próprias a cada formato/linguagem 
escolhida para o produto, sendo, contudo, a avaliação realizada exclusivamente sobre a atuação do 
discente de História.  

§ 3º - Os trabalhos da modalidade multimídia ou audiovisual serão avaliados quanto ao 
desenvolvimento do conteúdo histórico e suas potencialidades para o ensino e/ou divulgação do 
conhecimento histórico, levando-se em conta: 

a) Clareza e adequação dos objetivos definidos em relação ao produto executado;  

b) Uso adequado das fontes;  

c) Uso crítico da bibliografia;  

d) Clareza e coerência expositiva;  

e) Correção da linguagem e uso da norma culta no relatório;  

f) Correção e adequação da linguagem ao público alvo do produto; 

g) Qualidade da sustentação oral. 

Art. 4º - A modalidade de Catalogação de fontes inéditas de pesquisa compreende a identificação e 
sistematização de fontes (textuais, imagéticas, sonoras, iconográficas, entre outras) com produção 
de guias de fontes por séries, subséries, tipologia, ou outra forma de classificação definida pelo 
professor-orientador, bem como a produção de coletâneas de fontes transcritas. 

§ 1º - Por catalogação de fontes inéditas entende-se o trabalho com acervos documentais nunca 
antes tratados ou iniciativas de produção e/ou revisão de catálogos produzidos com base em fontes 
já conhecidas  

§ 2º - O formato do guia de fontes (cátalogo sumário, inventário analítico, entre outras), bem como a 
sistemática de organização e apresentação dos acervos no guia, serão definidos pelo professor-
orientador, considerando-se as características de cada tipo ou suporte de fonte. 

§ 3º - O guia de fontes apresentado será obrigatoriamente composto por duas partes, a saber: 

a) Um texto de apresentação compreendendo critérios de seleção das fontes, descrição do 

processo de pesquisa e possibilidades de utilização das fontes, com no mínimo 15 e no 

máximo 25 páginas, de acordo com as normas da ABNT.  

b) O guia de fontes em si, sem limite de páginas, nos termos do § 1º do presente artigo. 

 

§ 3º - O TCC apresentado sob a forma de guia de fontes compreenderá os mesmos elementos pré-
textuais preconizados para o trabalho monográfico. 

§ 4º - O TCC apresentado sob a forma de guia de fontes será avaliado levando-se em conta: 
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a) Em relação à primeira parte do trabalho: 

i. Atendimento aos critérios indicados no § 2º; 

ii. Uso crítico da bibliografia;  

iii. Clareza e coerência expositiva;  

iv. Correção da linguagem e uso da norma culta;  

v. Observância aos critérios de normalização  

b) Em relação à segunda parte do trabalho: 

i. A extensão e pertinência da seleção documental; 

ii. A adequação dos processos de registro e catalogação documental; 

iii. Correção da linguagem e uso da norma culta;  

iv. Uso de recursos de facilitação de localização e apresentação sintetizada dos dados 
inerentes à documentação catalogada, tais como índices onomásticos, toponímicos  
e remissivos, quadros-síntese, tabelas, gráficos ou outros.  

c) Qualidade da sustentação oral. 

Art. 5º - A modalidade de organização de banco de dados ou acervo documental com fontes escritas, 
orais, iconográficas ou de outro tipo ou suporte compreende a identificação e sistematização de 
fontes documentais em coleções públicas ou privadas, desde que legalmente garantido o acesso 
público para fins de pesquisa, relativas a temas ou áreas específicas da História, com a concomitante 
produção de guias de fontes temático por séries, sub-séries, tipologia, ou outra forma de 
classificação, sendo ambos os procedimentos metodologicamente definidos pelo professor-
orientador. 

§ 1º - O guia de fontes temático (catálogo sumário, inventário analítico, etc.), exigido como 
desdobramento do processo de organização de banco de dados ou acervo documental, será 
desenvolvido com base no que dispõe o § 2º do Art. 4º. 

§ 2º - O TCC apresentado sob a modalidade de organização de banco de dados ou acervo documental 
será avaliado levando-se em conta o disposto no o § 4º do Art. 4º. 

Art. 6º - A modalidade de relatório circunstanciado da execução de projeto didático e/ou 
metodológico de ensino de história em espaço socioeducacional compreende a apresentação do 
registro detalhado de experiência concreta de produção ou difusão de conhecimento de caráter 
histórico, em sessão pública.  

§ 1º - O formato e a natureza do projeto didático e/ou metodológico de ensino serão definidos pelo 
discente, com a anuência e supervisão do professor-orientador. 

§ 2º - Será exigido para a modalidade de relatório circunstanciado da execução de projeto didático 
e/ou metodológico de ensino de história um número mínimo de 35 (trinta e cinco) e um máximo em 
torno de 50 (cinquenta) páginas, para o conjunto dos elementos textuais (a introdução, os capítulos 
ou partes e a conclusão). 

§ 3º - A organização e apresentação do texto do relatório circunstanciado seguirão as normas 
vigentes da ABNT para trabalhos acadêmicobas, de acordo com o Anexo I desta Portaria.  
§ 4º - Os trabalhos da modalidade de relatório circunstanciado da execução de projeto didático e/ou 
metodológico de ensino de história em espaço socioeducacional serão avaliados levando-se em 
conta: 

a) Clareza e adequação dos objetivos definidos em relação à atividade didática executada;  

b) Uso dialógico da bibliografia;  

c) Clareza e coerência expositiva;  
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d) Correção da linguagem e uso da norma culta no relatório;  

e) Eficácia didática da atividade desenvolvida; 

f) Qualidade da sustentação oral. 

g) Adequação da metodologia aplicada 

Art. 7º - A modalidade de produção de material didático pedagógico compreende o desenvolvimento 
de conteúdo de caráter histórico, sob a forma textual e/ou de jogos, versando sobre novos temas e 
abordagens ou que se articulem e complementem temas e conteúdos curriculares regulares da 
História, excluídas produções que demandem o uso de recursos multimídia ou audiovisual 
contempladas pelo Art. 3º desta portaria. 
 
§ 1º - Os TCC apresentados sob a forma de material didático pedagógico devem ser obrigatoriamente 
acompanhados de relatório, contendo: apresentação da proposta, identificação da temática, 
problematização, objetivo(s), metodologia de pesquisa, fontes utilizadas para subsidiar a elaboração 
do produto e descrição detalhada do processo de construção do produto final, sendo que a 
organização e apresentação do texto do relatório seguirão as normas vigentes da ABNT para 
trabalhos acadêmicos, de acordo com o Anexo I desta Portaria.  

§ 2º - Os trabalhos da modalidade material didático pedagógico serão considerados produções de 
caráter interdisciplinar e poderão ser desenvolvidos mediante projetos especiais, em conjunto com 
profissionais ou discentes das áreas específicas próprias a cada formato/linguagem escolhida para o 
produto. Contudo, apenas a atividade efetivamente realizada pelo discente de História será avaliada. 

§ 3º - Os trabalhos da modalidade material didático pedagógico serão avaliados quanto ao 
desenvolvimento do conteúdo histórico e seu uso didático, levando-se em conta: 

a) Clareza e adequação dos objetivos definidos em relação ao produto executado;  

b) Uso adequado das fontes;  

c) Uso dialógico da bibliografia;  

d) Clareza e coerência expositiva;  

e) Correção da linguagem e uso da norma culta no relatório;  

f) Correção e adequação da linguagem ao público alvo do produto; 

g) Qualidade da sustentação oral. 

 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do curso.  
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ANEXO I 
 

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO (MONOGRAFIA OU RELATÓRIO) QUANTO AS PARTES 

 

Na organização de um trabalho acadêmico, seja ele uma monografia, uma dissertação ou uma tese, 
seus elementos ou partes devem aparecer na ordem exposta abaixo. Deve-se atentar para tudo 
aquilo que consiste em parte obrigatória (marcada em negrito e com sombreamento).   

 
ESTRUTURA ELEMENTO CARACTERÍSTICA 

PRÉ-TEXTUAIS 

CAPA Obrigatório 

Lombada   Opcional  

FOLHA DE ROSTO   Obrigatório 

Errata   Opcional 

FOLHA DE APROVAÇÃO (com nome dos membros da banca) Obrigatório 

Dedicatória  Opcional 

Agradecimento  Opcional 

Epígrafe  Opcional 

RESUMO EM PORTUGUÊS (com as palavras- chaves abaixo)  Obrigatório 

RESUMO em Língua Estrangeira (com as palavras-chaves 
abaixo)  

Obrigatório 

Listas de Ilustrações   Opcional 

Listas de Tabelas   Opcional 

Lista de Abreviaturas e Siglas   Opcional 

Listas de símbolos   Opcional 

SUMÁRIO   Obrigatório 

TEXTUAIS 

INTRODUÇÃO Obrigatório 

DESENVOLVIMENTO (Capítulos) Obrigatório 

CONCLUSÃO Obrigatório 

PÓS-TEXTUAIS  

 

REFERÊNCIAS (Fontes e Bibliografia)  Obrigatório 

Glossário   Opcional 

Apêndice(s)   Opcional 

Anexo(s)   Opcional 

Índice(s)   Opcional 
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ASPECTOS TEXTUAIS PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

1. Papel no formato A4 (21cm x 29,7cm).  
2. Texto digitado na cor preta.   
3. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso e verso das 

folhas; 
4. Os elementos pré-textuais devem ocupar apenas o anverso, salvo pela autorização de reprodução 

e pela ficha catalográfica; 
5. Margens da folha: para o anverso o superior e esquerda 3 cm; inferior e direita de 2 cm. Para o 

verso - superior e direita 3 cm; inferior e esquerda de 2 cm; 
6. Usar fonte Times New Romam, tamanho 12 ou Arial 11, para o texto principal e tamanho 10 para 

os demais (citação com mais de três linhas, nota fim, nota de rodapé, número de pagina e 
legendas das ilustrações e tabelas).   

7. Para o texto principal, colocar recuo da primeira linha do parágrafo de 1,25 cm, entre linhas 1,5 
sem espaçamento entre parágrafos.  

8. As citações de mais de três linhas, as notas, as referências, as legendas das ilustrações e tabelas 
devem ter entre linhas simples.   

9. Fazer recuo à esquerda de 4 cm para as citações de mais de três linhas.  
10. Os títulos dos capítulos (seções primárias) devem ser formatados em caixa alta e negrito; os 

títulos do tópicos dos capítulos (seções secundárias) ficam em caixa alta sem negrito; os títulos 
dos subtópicos de seções terciária ficam apenas em negrito; os títulos dos subtópicos das seções 
quartenárias ficam apenas sublinhados; os títulos dos subtópicos das seções quinárias ficam 
apenas grafados em itálico (deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinaria). Não 
utilizar qualquer tipo de pontuação após os títulos e subtítulos, bem como após a numeração 
indicativa da seção. São empregados algarismos arábicos na numeração. 
Exemplos: 
1 TÍTULO DE CAPÍTULO (SEÇÃO PRIMÁRIA) 
1.1 TÍTULO DE TÓPICO DENTRO DO CAPÍTULO (SEÇÃO SECUNDÁRIA) 
1.1.1 Título de subtópico (seção terciária) 
1.1.1.1 Título de subtópico (seção quaternária)  
1.1.1.1.1 Título de subtópico (seção quinaria) 

11. Separar o título do texto com dois espaços (duas linhas em branco).  
12. A capa é considera folha número zero e passa-se a contar a partir da folha de rosto. Entretanto, a 

numeração só deve ser colocada a partir da segunda página da Introdução, em algarismos 
arábico. Não numerar as páginas que iniciam um capítulo, a introdução, a conclusão, a 
bibliografia e outras partes do trabalho. Esta numeração terá o seguinte posicionamento: 
a) Se a impressão for usar apenas o anverso da folha - no canto superior direito da página. 
b) Se a impressão for usar o anverso e o verso da folha – no canto superior direito do anverso da 

página e no canto superior esquerdo do seu verso.  
13. Para as notas e referências bibliográficas deve-se consultar as normas em vigor da ABNT.  

Nota: Tem-se em seguida a estrutura de apresentação gráfica (visual) para 
os Trabalhos Acadêmicos  

Universidade Estadual de Feira de Santana 
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Nome do autor(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABLHO: SUBTÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

[Ano] 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Nome do autor 
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TÍTULO DO TRABLHO: SUBTÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Banca Examinadora da Universidade 

Estadual Feira de Santana, como exigência 

parcial para obtenção do grau de Licenciado 

em História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador(a): Prof(a). [Título] [Nome do Professor]. 

Co-orientador(a): Prof(a). [Título] [Nome do Professor]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

[Ano] 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
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A banca examinadora considera esta 

monografia adequada como requisito para a 

conclusão do Curso de Licenciatura em 

História da Universidade Estadual de Feira de 

Santana.     

 

 

 

Feira de Santana, [dia] de [mês] de [ano da defesa].  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof.(a) [Nome do Examinador] 

 [Instituição] 

 

 

______________________________________________ 

Prof.(a) [Nome do Examinador] 

 [Instituição] 

 

 

______________________________________________ 

Prof.(a) [Nome do Examinador] 

 [Instituição] 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Nota: Embora seja altamente recomendável, a autorização de 

reprodução do trabalho fica a critério do aluno que poderá fazer 

constar no verso da Folha de Aprovação da Banca Examinadora a 

seguinte informação:            
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Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial 

desta dissertação/tese por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos.   

 

Assinatura:____________________________  Local e Data:_________________        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Fulano(a) e Beltrano(a) 

 

 

Nota: Não é necessário escrever no topo da página a palavra ‘dedicatória’ 
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O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário 

 

Albert Einstein  

 

Nota: Não precisa escrever no topo da página a expressão “Epígrafe”, 

basta colocá-la diretamente.   
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RESUMO 

 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx. (de 150 a 500 

palavras) 

 

Palavras-chaves: (de 03 a 05 palavras) 
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ABSTRACT / RÉSUMÉ / RESUMEN 

 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx.  

 

Keywords / Mots-clés / Palabras-clave (Todos os elementos desta parte devem ser colocados 

na língua escolhida, que pode ser o inglês, francês ou espanhol, respectivamente)         
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Foto do primeiro homem na lua ........................................................................... 78 

Figura 2 – Mapa do percurso da sonda exploradora em Marte ............................................ 85 

 

 

Nota 1: Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de 

ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outras) quando 

estes foram em número julgado significativo para tal. 

 

Nota 2: Embora opcional, é altamente recomendável a elaboração de 

lista(s) de ilustrações quando estas forem em número igual ou 

superior a 3 (três) no corpo do trabalho. 
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LISTAS DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Identificação da Tabela ......................................................................................... 35 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

APEB – Arquivo Público do Estado da Bahia 

BCJC – Biblioteca Central Julieta Carteado 

CEDOC – Centro de Documentação 
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INTRODUÇÃO......................................................................................................................   7 

1 TÍTULO DE CAPÍTULO .................................................................................................  10 
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1.1.1 Título de subtópico ....................................................................................................... 25 
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3 TÍTULO LONGO DEVE CONTINUAR ALINHADO À PRIMEIRA LETRA DA 
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INTRODUÇÃO 

 

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxx xxxx. 

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxx xxxx. 
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1 TÍTULO DO CAPÍTULO: SUBTÍTULO   

 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 

xxxxx xxxx xxxx. 

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxx xxxx. 

 

 

1.1 TÍTULO: SUBTÍTULO DE TÓPICO DENTRO DO CAPÍTULO 

 

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 

xxxx xxxx. 

 

Nota 1: Todo título (quer seja de seção primária, secundária ou 

qualquer outra) deve obrigatoriamente ser seguido por um texto.  

 

Nota 2: Abaixo, exemplo de apresentação de ilustração no corpo do 

texto.  

 

Figura 1 – Mapa oficial do Brasil, suas regiões, estados e capitais 

 
Fonte: www.portalbrasil.net/brasil.htm 

 

 

 

 

http://www.portalbrasil/
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CONCLUSÃO   

 

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx  

xxxx xxxxx xxxx xxxx.  

 

Nota: Na conclusão de um trabalho não se admite a inclusão de 

dados novos de qualquer natureza, incluindo citações e notas de 

rodapé. 
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BIBLIOGRAFIA   

[Usar as normas da ABNT]   

 

Nota: separar as referências por espaços simples. Exemplo: 

 

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapoã, 1968. 

 

REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do séc. XIX. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

 

 

 

Em página distinta 

GLOSSÁRIO  

 

Algésico - relativo a algesia. Que dá sensibilidade à dor 

Biótico - relativo a biota. Relativo ou pertencente à vida ou aos seres vivos. Criado, 

provocado ou induzido pela ação de organismos vivos 

Fraldar - colocar fraldas. Vestir fraldão  

 

 

Em página distinta 

ANEXO A - Formulário utilizado para coleta de dados 

 

1. Qual a sua faixa de renda?  

2. Qual o seu nível educacional? 

3. Quantas pessoas são economicamente ativas em sua família? 
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ANEXO II 
 

ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO QUANTO AS PARTES 

 

Na organização de um artigo, seus elementos ou partes devem aparecer na ordem exposta abaixo. 
Deve-se atentar para tudo aquilo que consiste em parte obrigatória (marcada em negrito e com 
sombreamento).   
 

ESTRUTURA ELEMENTO CARACTERÍSTICA 

ELEMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO* 

CAPA Obrigatório 

FOLHA DE ROSTO   Obrigatório 

Autorização de publicação Opcional 

Errata   Opcional 

FOLHA DE APROVAÇÃO (com nome dos membros da banca) Obrigatório 

* Estes elementos formalmente não integram, segundo a norma da ABNT, a constituição de artigos, pois itens 

como a capa estão associados ao periódico (revista, boletim, etc.) e não ao artigo em si. Neste caso, contudo, 
como não se exige que o artigo tenha sido efetivamente publicado, requerer-se-á a adaptação de tais 
elementos para a adequada identificação e apreciação do texto como TCC. 

 

PRÉ-TEXTUAIS 

TÍTULO, E (se houver) SUBTÍTULO  Obrigatório 

NOME DO AUTOR Obrigatório 

RESUMO EM PORTUGUÊS (com as palavras- chaves abaixo)  Obrigatório 

TEXTUAIS 

INTRODUÇÃO** Obrigatório 

DESENVOLVIMENTO** Obrigatório 

CONCLUSÃO** Obrigatório 

PROS-TEXTUAIS 

Título, e (se houver) subtítulo em língua estrangeira Opcional 

Resumo em língua estrangeira (com as palavras- chaves abaixo 

na mesma língua) 

Opcional 

Glossário   Opcional 

Apêndice(s)   Opcional 

Anexo(s)   Opcional 

** Os itens em questão indicam a estrutura do texto. Todavia, não se exige que os termos ‘Introdução’, 

‘Desenvolvimento’ e ‘Conclusão’ estejam explicitamente colocados no artigo. Admitir-se-á, no que concerne ao 
desenvolvimento do texto, a adoção de títulos para tópicos e subtópicos no corpo do artigo. 
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ASPECTOS TEXTUAIS PARA ARTIGO 

 

1. Papel Branco, no formato A4 (21cm x 29,7cm).  
2. Texto digitado ou datilografado na cor preta.   
3. Recomenda-se que os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais sejam digitados ou 

datilografados no anverso e verso das folhas; 
4. Os elementos de apresentação devem ocupar apenas o anverso, salvo pela autorização de 

reprodução; 
5. Margens da folha: para o anverso - superior e esquerda 3 cm; inferior e direita de 2 cm. Para o 

verso - superior e direita 3 cm; inferior e esquerda de 2 cm; 
6. Usar fonte Times New Romam, tamanho 12 para o texto principal e tamanho 10 para os demais 

(citação com mais de três linhas, nota de rodapé, número de pagina e legendas das ilustrações e 
tabelas).   

7. Para o texto principal, colocar recuo da primeira linha do parágrafo de 1,25 cm, entre linhas 1,5 
sem espaçamento entre parágrafos.  

8. As citações de mais de três linhas, as notas, as referências, as legendas das ilustrações e tabelas 
devem ter entre linhas simples.   

9. Fazer recuo à esquerda de 4 cm para as citações de mais de três linhas.  

10. Trazer título que corresponda com clareza à ideia geral do trabalho (alinhado à esquerda), 

seguido pela identificação do autor e do nome e titulação do professor orientador (alinhados à 

direita), sendo: 

a) Os nomes do autor e do orientador, acompanhados de breve currículo que o(s) qualifique na área de 

conhecimento do artigo e seus respectivos endereços eletrônicos.  

b) O currículo, bem como os endereços eletrônicos, devem aparecer em rodapé indicado por asterisco na 

página de abertura. 

11. O título do artigo deve ser formatado em caixa alta e negrito; os títulos do tópicos do artigo 
(seções secundárias) ficam em caixa alta sem negrito; os títulos dos subtópicos de seções 
terciária ficam apenas em negrito; os títulos dos subtópicos das seções quartenárias ficam 
apenas sublinhados; os títulos dos subtópicos das seções quinárias ficam apenas grafados em 
itálico (deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinaria). Todos os títulos de sessão 
devem ser alinhados à esquerda. Não utilizar qualquer tipo de pontuação após os títulos e 
subtítulos. Não será acrescida numeração aos títulos de seção.  

Exemplos: 
TÍTULO DO ATIGO 
TÍTULO DE TÓPICO DENTRO DO CAPÍTULO (SEÇÃO SECUNDÁRIA) 
Título de subtópico (seção terciária) 
Título de subtópico (seção quaternária)  
Título de subtópico (seção quinaria) 

12. Apresentar um resumo de no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras. O resumo em língua 
estrangeira (opcional) terá igual teor; 

13. Apresentar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras chaves em português e em língua 
estrangeira, quando for o caso; 

14. As notas (comentários explicativos e/ou referências bibliográficas) deverão ser colocadas no 
rodapé da página de ocorrência por meio do sistema numérico de chamada. As referências 
bibliográficas deverão seguir as normas vigentes da ABNT; 

15. Não devem ser incluídas referências bibliográficas ao final do trabalho. 

14. Separar o título do texto com um espaço (uma linhas em branco).  
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15. A capa é considera folha número zero e passa-se a contar a partir da folha de rosto. Entretanto, a 
numeração só deve ser colocada a partir da segunda página do texto do artigo, em algarismos 
arábico. Esta numeração terá o seguinte posicionamento: 
a) Se a impressão for usar apenas o anverso da folha - no canto superior direito da página. 
b) Se a impressão for usar o anverso e o verso da folha – no canto superior direito do anverso da 

página e no canto superior esquerdo do seu verso.  
16. Para as notas e referências bibliográficas deve-se consultar as normas em vigor da ABNT. 
 
 

Nota: A apresentação gráfica (visual) do artigo seguirá, no que couber, os 
parâmetros indicados para a modalidade de Trabalho Acadêmico. 

   

 

 


