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60 PROFESSOR: Aldo José Morais Silva P - 30 

 

Ementa: 

Orientação individualizada das propostas de investigação. Atividades coletivas para 
discussão de metodologias e técnicas de pesquisa específicas. Acompanhamento 
individual das propostas de investigação. Elaboração de um projeto de pesquisa para o 
TCC. 
 

 Objetivos:   

Instrumentalizar teórica e metodologicamente o alunado para a produção de anteprojeto de 
pesquisa na área de história, para fins de produção do seu TCC. 
 

Conteúdo programático: 

1. Normas e características dos trabalhos de nível acadêmico 
2. Cuidados quanto à linguagem na construção do texto acadêmico 
3. O trabalho com o documento 
4. Elementos estruturais do projeto de pesquisa 
 

Metodologia: 

Aulas expositivas, com base em textos selecionados e previamente indicados aos alunos, 
buscando a identificação da tese central e da argumentação do autor, para discussão em sala de 
aula; 
Promoção de debates em torno de questões-chave identificadas nas leituras indicadas; 
Estímulo à produção regular de textos, pelos alunos, a partir dos temas tratados nas discussões 
em classe, ou da análise dos vídeos e músicas trabalhadas;  
Exercícios de leitura, interpretação e problematização de diferentes tipos de documentos; 
Visitas orientadas a centros físicos e virtuais de documentação; 

Sempre que possível serão realizados trabalhos em conjunto com outras disciplinas e 
áreas de conhecimento afins. 
 
 
 



Avaliação: 

Realização de pelo menos duas avaliações formais, sendo uma obrigatoriamente escrita e 
individual; 
Observação, pelo docente, do envolvimento quotidiano dos alunos nas aulas, incluindo a leitura 
dos textos e também a assiduidade; 
Realização, pelos alunos, dos seminários ou outras atividades em classe ou extra classe (por 
equipe ou individuais) com base nos textos/temas previamente definidos; 
Produção de textos individuais ou em grupo; 
Execução dos fichamentos, resenha(s), artigos ou outros trabalhos solicitados na disciplina. 
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