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PROGRAMA DE CURSO 
 

Código Disciplina 

CHF 230 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I 

Carga Horária Teórica Carga Horária Prática Carga Horária Total 

10 50 60 

Ementa 
 

Orientação individual da pesquisa. Orientação bibliográfica. Orientação metodológica do trabalho com as 

fontes. Orientação Individual da investigação. 

 

Objetivos 

 

 Compreender a especificidade do trabalho monográfico em História. 

 

 Apresentar as normas do trabalho monográfico do curso de Licenciatura em História da 

UEFS.  

 

 Orientar o desenvolvimento e finalização da pesquisa.  

 

 Orientar e acompanhar o diálogo pertinente ao exercício historiográfico com as fontes e 

com a bibliografia.  

 

 Orientar na elaboração do plano de redação do texto monográfico a partir do projeto de 

pesquisa desenvolvido ao longo das Oficinas de Pesquisa.  

 

 Orientar, acompanhar e avaliar os primeiros escritos da monografia.  

 
 

Conteúdo Programático 
) 

 

I – Os projetos de pesquisa: o estado das artes 

 

 O projeto e o seu andamento 

 

 Métodos, fontes e bibliografia pertinente ao tema  

 

II – O trabalho monográfico: aspectos teóricos e metodológicos  

 

 Monografia: definição e proposições  

 

 



 A elaboração de uma monografia de conclusão de curso de graduação: estrutura formal e 

redação do texto  

 

 As especificidades da monografia em história: regulamentação e normas  

 

III – O trabalho de “campo” 

 

 Pesquisa e análise das fontes documentais 

 Leitura da bibliografia específica  

 

IV- A monografia: artes do fazer  

 

 Plano de redação: definição, itens e elaboração 

 

 A escrita de um capítulo: a invenção de uma história 

 

 Diálogos entre os saberes, ou a avaliação de uma escrita da história 

 

 A re-invenção de uma escrita histórica 

                     

Metodologia 

 
A disciplina será ministrada através de aulas dialógicas e expositivas, orientação individual e realização de 

trabalho de investigação através de pesquisas nos acervos específicos e leituras bibliográficas 

desenvolvidas pelos discentes de acordo as temáticas por eles definidas.  

 

Avaliação 

 
Realizar-se-á através dos seguintes instrumentos: a) elaboração de um plano de redação da monografia 

contendo os seguintes itens: resumo, apresentação das fontes, metodologia e bibliografia de cada um dos 

capítulos; b) apresentação escrita de um dos capítulos da monografia; c) re-escrita do capítulo apresentado 

após a indicação de ajustes e correções necessárias considerando como critérios: clareza, objetividade, 

diálogo com a historiografia e as fontes. Considerar-se á também a freqüência e assiduidade.  
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Obs.: A bibliografia será ampliada de acordo com os temas escolhidos pelos alunos. 
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