
1. Apresentação 

o presente projeto pedagógico trata dos cursos de bacharelado e licenciatura em História do 

respectivo departamento da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de 

Goiás a serem implantados a partir do ano letivo de 2005. A matriz da filosofia do curso provém da Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Além disso, procurou implementar igualmente as 

diretrizes do novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG. Para projetar o futuro de 

nossos cursos é preciso voltar-se primeiro para a trajetória histórica na UFG. 

1.1. Histórico do curso 

o curso de História teve sua origem no Centro de Estudos Brasileiros, instalado pela Resolução 

CFE/MEC n° 12, de 1962. Este Centro foi idealizado na "Semana de Planejamento", realizada pela 

Universidade Federal de Goiás por sugestão do professor Darcy Ribeiro, então Reitor da Universidade 

de Brasília, e do professor Agostinho Silva, também daquela instituição de ensino. O Centro de Estudos 

Brasileiros reuniu intelectuais goianos de renome e abriu espaço para a estruturação de uma área de 

conhecimento direcionada para os estudos regionais, inicialmente com um curso de Introdução aos 

Estudos Goianos. (UFG 40 anos: Memória e Vida) 

Com o regime militar de 1964, o Centro de Estudos Brasileiros foi extinto por intermédio da 

Portaria MEC n° 274, de 03 de dezembro daquele ano, ocorrendo uma adequação das disciplinas 

ministradas à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade. Em 1965, foram criados os 

cursos de História e Geografia, quando foi aprovado o Regimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da UFG, através do Parecer n° 508, de 15 de junho (Documenta 38, junho-1965, CFE/MEC, p. 45). 

O curso de História foi reconhecido por meio do Decreto nO 63636, de 19 de novembro de 1968, 

conforme solicitação do Reitor Jerônimo Geraldo de Queiroz. (DO 25/11/1968, p. 10217; Documenta 

94, novembro-1968, CFE/MEC, p. 141). 

Com a Reforma Universitária, houve um plano de reestruturação da universidade brasileira,

idealizado a partir do acordo MEC/USAID, deflagrado pelas Leis n° 5540 de 28 de novembro de 1968 e 

n° 5692 de 1971 e pelo Decreto n° 63817 de 16 de dezembro de 1968. Foi extinto o sistema de 

cátedras (Decreto n° 53), ocorrendo o desmembramento das unidades existentes em Institutos e 

Faculdades, com funções diferenciadas e a centralização de matrículas e de inscrições aos 

vestibulares, que anteriormente eram feitas nas diversas unidades. 



Nesse mesmo processo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi desmembrada, dando 

origem ao Instituto de Ciências Humanas e Letras, ao Instituto de Química e Geociências e à 

Faculdade de Educação. O curso de História foi vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e 

Letras. No contexto da Reforma Universitária, a Universidade Federal de Goiás adotou, entre os 

anos de 1969 e 1984, o sistema de créditos, em regime semestral, em substituição ao regime 

seriado em vigor até então. 

No início dos anos 1980, houve uma série de discussões no interior da Universidade, 

questionando as implicações da Reforma Universitária na formação dos alunos. Em 11 de junho de 

1982, uma comissão designada pela Portaria n° 525 para "avaliar o regime de créditos da UFG e 

propor possíveis reformulações" (Relatório da Comissão designada pela Portaria 00425 - O Ensino 

de Graduação - Contribuições para o Debate. Goiânia, 1996, p.7) apresentou um relatório que 

apontava a desvantagem do sistema de créditos para a vida universitária. 

Em função desses debates e a partir da realização do I Simpósio de Graduação, em 1983, foi 

implantado em 1984 o regime seriado, em substituição ao de créditos. Neste sistema, foram 

introduzidas algumas mudanças em relação ao regime seriado existente antes da Reforma de 1968. 

Tal implantação deu-se com base em princípios e critérios definidos pelo referido Simpósio e 

normatizados pela Resolução CCEP 184/83-, enfatizando que "a opção pelo regime seriado 

justificou-se pela urgência em se resgatar a unidade do curso, organizando as disciplinas em t0l110 

de um eixo epistemológico que possibilitasse traçar, com maior clareza, o perfil do profissional, 

garantindo-lhe uma f0l111ação básica". (A discussão da Licenciatura na UFG - Breve Histórico. 

Caderno n° 1 do Fórum de Licenciatura, 1993 p. 10). 

Por ocasião dessa reformulação, o Departamento de História implantou um novo currículo 

para o curso de graduação, a partir da Resolução CCEP 219/84, de 03/02/ 1984. O currículo da 

licenciatura propunha-se a formar professores para a escola de 1 ° e 2° graus, enquanto que o 

currículo do bacharelado destinava-se à formação de pesquisadores na área (Parecer 377/62, de 

19/12/1962). 

O novo currículo fixava a duração de quatro anos para o curso. Apesar das habilitações de 

Licenciatura e Bacharelado estarem separadas, o artigo 6° previa que poderiam ser cursadas 

simultaneamente. O currículo da licenciatura compreendia as disciplinas do currículo mínimo (Parecer 

377/62, de 19/12/1962), as disciplinas e atividades complementares e as disciplinas pedagógicas (Res. 

09, de 10/10/69) num total de 2788 horas. A elaboração da monografia seria orientada por um 

professor e examinada por uma banca constituída por dois professores do departamento. 

O currículo continha ainda as seguintes propostas: a integração de todas as disciplinas de um 

mesmo ano letivo, a obrigatoriedade de trabalho conjunto de todos os professores das disciplinas de 

um mesmo ano letivo, a introdução da pesquisa histórica no curso; prioridade, em termos de carga 



horária, para a época contemporânea, maior ênfase no curso à História Regional, a introdução das 

atividades complementares, com cem horas de duração. Desta forma, buscava-se, através de atividades 

variadas, como cursos, seminários, pesquisas, visitas a arquivos e escolas, estudos dirigidos, etc., 

complementar à formação do aluno de História, colocando-o em contato com questões não 

contempladas diretamente pelo currículo. 

Em 6 de novembro de 1990, através da Resolução CCEP 309/90, o curso de História passou a 

destinar-se à formação de professores de matérias específicas da área, para as escolas de 1 ° e 2° graus 

e áreas afins e pesquisadores em História, oferecendo simultaneamente os graus de Licenciatura e 

Bacharelado. A elaboração da monografia final passou a ser obrigatória para todos os alunos e sua 

defesa seria realizada diante de docentes do Departamento. O currículo pleno do curso compreendia as 

disciplinas do currículo mínimo, as disciplinas e atividades complementares e as disciplinas pedagógicas, 

num total de 3044 horas. A conclusão do curso dar-se-ia em cinco anos. Entretanto, revogou-se o artigo 

6° da Resolução anterior, que possibilitava cursar simultaneamente o 4° e o SO anos, desde que em 

turnos alternados. 

De acordo com a Portaria n° 3435, de 04 de dezembro de 1996, com a reestruturação 

acadêmica e administrativa da UFG, os três Institutos básicos - Instituto de Matemática e Física, 

Instituto de Ciências Humanas e Letras e Instituto de Química e Geociências, foram desmembrados em 

oito unidades acadêmicas. Foi criada, então, a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, na qual o 

curso de História está inserido. 

A Resolução CCEP 395/95, de 12 de dezembro de 1995, fixou novo currículo para o curso de 

História, para os alunos que ingressaram a partir de 1996. Anteriormente a esta resolução já existia 

uma proposta curricular para substituir a Resolução CCEP 309/90. 

2. Exposição de motivos 

o currículo do curso de História da UFG, vigente desde 1996, procura estar sintonizado com 

o estágio atual do desenvolvimento da ciência histórica e, ao mesmo tempo, ao incorporar as 

disciplinas específicas, buscou flexibilidade suficiente para acompanhar o desenvolvimento dessa 

ciência, o que determina o perfil do profissional que o curso pretende formar e a demanda social a 

ser atendida. 

o currículo de 1996 trabalha nas dimensões ensino/pesquisa e teoria/prática, prevendo 

uma articulação entre os diferentes aspectos, formando simultaneamente o bacharel e licenciado 

em História. A política do Departamento de História considera o domínio do processo de produção 

dos conteúdos bem como o processo de transposição didática destes como requisitos básicos para 



formar bacharéis e licenciados competentes, não perdendo de vista as necessidades da sociedade 

onde se insere o curso e o desenvolvimento recente da ciência histórica tal qual vem se 

desenvolvendo nos chamados "centros de excelência". Seguindo a legislação pertinente, o curso 

previa o currículo mínimo com 2.852 horas. 

A avaliação do atual curso de história não projetaria mudanças em curto prazo, porém, as 

novas diretrizes curriculares expostas a seguir orientaram este novo projeto político-pedagógico 

para o curso. 

2.1. Novas diretrizes curriculares 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (no. 9394, de 20/12/1996) modificou 

a estrutura dos cursos de graduação plena em História. Os pareceres subseqüentes do Conselho 

Nacional de Educação, em especial de sua Câmara de Educação Superior, concederam plena 

autonomia na organização da matriz curricular revogando o Parecer 377/62 de Newton Sucupira, de 

19/12/1962 que estabelecia o currículo mínimo dos cursos de História. Além disso, definiram como 

obrigatórias apenas duas das quatro disciplinas pedagógicas antes obrigatórias (Psicologia da Educação 

e Estrutura e Funcionamento), ou seja, Didática e Prática de Ensino de História. Por intermédio da 

Resolução CNE n° 13, de 13/03/2002, a Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de 

Educação, estabeleceu novas diretrizes curriculares para os cursos de História, orientando nova 

formulação do projeto pedagógico do curso. O art. 3° da referida Resolução enfatiza que a carga horária 

do curso de História "deverá obedecer ao disposto em Resolução própria que normatiza a oferta de 

cursos de bacharelado e a carga horária da licenciatura deverá cumprir o determinado pela Resolução 

CNE/CP 2/2002, integrante do Parecer CNE/CP 28 de 02/1 0/2001". 

A Resolução CNE/CP 02, de 19/02/2002 institui a duração e a carga horária dos cursos de 

Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

Em seu art. 1 ° define que essa carga horária será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 

2.800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos 

seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas a partir do 

5°. semestre do curso; 

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 5°. semestre do 

curso; 

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 



científico-cultural; 

IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

Em seu Parágrafo único, o art. 1 ° ressalta que os alunos que exerçam atividade docente regular 

na educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o 

máximo de 200 (duzentas) horas. 

O art. 2° da Resolução define que a carga horária prevista no art. 1°, obedecidos os 200 
(duzentos) dias letivos/ ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos letivos. 

Em função do perfil dos egressos, parte bacharéis e majoritariamente professores que atuam 

nas redes pública e privada do ensino fundamental e médio, o Colegiado do curso de História optou por 

oferecer as duas modalidades, bacharelado e licenciatura, privilegiando o princípio que norteia as 

novas diretrizes curriculares, isto é, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. 

3. Objetivos gerais 

Os objetivos gerais do curso de História, na modalidade Bacharelado pleno, são os seguintes: 

a) preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho de 

pesquisador; 

b) formação teórica consistente que permita compreender de forma crítica a sociedade e 

a cultura; 

c) desenvolvimento da pesquisa como meio de produção do conhecimento histórico e 

intervenção na prática social; 

Os objetivos gerais do curso de História, na modalidade Licenciatura plena, estão de acordo 

com aqueles traçados pela UFG (Res. CEPEC/ 2003) para a formação de professores, que são os 

seguintes: 

a) compreensão crítica da sociedade e do papel do educador em seus aspectos políticos, 

sociais, econômicos e históricos; 

b) capacidade de desenvolver a formação humana integral; 

c) capacidade de promover uma formação cultural e ética; 

d) compreensão do contexto educacional e capacidade de atuar na gestão, planejamento, 

execução e avaliação do processo educativo; 



e) adoção da pesquisa como uma dimensão da formação do trabalho docente; 

f) desenvolvimento de urna flexibilidade que possibilite criticar e inovar, bem corno, 

lidar com as diversidades cultural, social e profissional; 

g) compreensão dos processos históricos de formação e desenvolvimentos humanos; 

h) compreensão das relações contraditórias que permeiam o mundo do trabalho, 

articulando-as com a formação acadêmica de modo a promover a inserção crítica 

na profissão; 

i) desenvolvimento de autonomia intelectual e profissional; 

j) desenvolvimento da capacidade de trabalhar interdisciplinar e coletivamente. 

4. Princípios norteadores para a formação do profissional 

A seguir elencaremos urna série de princípios norteadores da formação do bacharel e do 

licenciado em geral e das especificidades de cada modalidade. 

4.1. Articulação entre teoria e prática na formação docente 

Todo processo de formação docente deve integrar a articulação teoria-prática. As 

experiências de pesquisas históricas vivenciadas ao longo da formação possibilitam ao estudante 

perceber que a prática atualiza e interroga a teoria. A sala de aula corno espaço de investigação 

possibilita ao professor conhecer, refletir e entender os processos individuais e dinâmicos da 

aprendizagem de seus alunos, suscitando sempre novos questionamentos, favorecendo a revisão 

das conclusões iniciais a partir de novas observações e do trabalho com o conhecimento já 

produzido na área. Desse modo, a prática toma-se o objeto de pesquisa permanente do licenciado 

e do bacharel em História durante sua formação e sua atuação profissional. Esse enfoque permite a

construção de métodos de ensino que garantam o aprendizado dos conhecimentos históricos e da 

maneira como são produzidos. 

4.2. A interdisciplinaridade 

É importante que o futuro bacharel e/ ou professor de História saiba dialogar com o 



conhecimento produzido por outras ciências sociais e/ou humanas, incorporando outros conceitos 

explicativos da diversidade da experiência humana ao longo do tempo histórico. Igualmente 

necessário que o professor de História perceba a importância de trabalhar projetos de trabalhos 

interdisciplinares (também com as ciências da natureza e as exatas) na escola sem perder a 

especificidade de sua disciplina. 

4.3. A formação ética e a função social do profissional 

A formação do bacharel e do professor de História deve pautar-se pelos princípios da 

especificidade e da interdisciplinaridade do conhecimento, alicerçados numa sólida base 

humanística, ética e democrática. É importante essa formação para que possam atuar nos espaços 

de trabalho com responsabilidade e compromisso. 

Há um duplo sentido na função social do professor. Primeiro seria o reconhecimento de seu 

papel com a valorização da carreira do magistério. O outro seria a forma como ele imprime uma 

direção ético-política ao seu trabalho no espaço escolar, respondendo à diversidade de saberes e 

de culturas. Assim, essa dimensão ético-política deve ter como parâmetro uma ação que 

identifique e valorize as diferenças, que mantenha relações com a rede de construções sociais e 

históricas, considerando o saber trazido pelos alunos, dando espaço à capacidade criativa, 

buscando reconstruir com eles um quadro de referências, e imprimindo assim diversas marcas 

pessoais, culturais, éticas e políticas. 3.

5. Expectativa da formação do profissional 

Na conclusão dos créditos necessários para tomar-se bacharel em História, há a expectativa 

da formação de um pesquisador em História, que possa trabalhar em órgãos públicos e/ou 

continuar seus estudos no plano da pós-graduação lato e stricto sensu para seguir carreira 

acadêmica. 

Na finalização dos créditos da Licenciatura há a expectativa da formação de um profissional 

da educação básica, isto é, um professor licenciado em História que possa atuar na segunda fase do 

ensino fundamental e no ensino médio tanto na rede pública quanto na rede privada. A meta é 

formar um profissional que tenha compromisso social e político com a docência e que seja capaz 

de repensar constantemente sua prática. 



5.1. Perfil dos egressos 

5.1.1. Ao final do curso de graduação plena em História, os bacharéis deverão: 

a) compreender a natureza do conhecimento histórico e as práticas essenciais 
de sua produção e difusão; 

b) dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a 
construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-
históricas; 

c) problematizar a constituição de diferentes relações de tempo e espaço nas 
múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos; 

d) desenvolver pesquisas históricas; 

e) dialogar com as outras ciências humanas. 

5.1.2. Ao final do curso, os licenciados em História deverão: 

a) demonstrar formação sólida na área de História; 

b) dominar o processo de produção do conhecimento histórico em suas 
diversas perspectivas; 

c) conhecer as principais vertentes teóricas que orientam as análises 
históricas;

d) ser capaz de refletir sobre o conhecimento produzido utilizando-se de   
metodologias e técnicas adequadas ao exercício pedagógico; 

e) ser capaz de atuar na defesa da melhoria do ensino fundamental e médio no 
principal espaço social do ofício: a escola; 

f) ser capaz de ensinar, pesquisar e intervir na realidade escolar. 

             5.2. Habilidades dos egressos 

                       5.2.1. Ao final do curso, os bacharéis deverão: 

a) dominar os conceitos estruturadores e os conteúdos básicos da história; 

b) dominar as diferentes práticas da pesquisa histórica; 

                        5.2.2. Ao final do curso, os licenciados deverão: 

a) dominar os conceitos estruturadores e os conteúdos básicos da história; 

b) dominar os métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transformação do 
conhecimento científico em matéria de ensino para os diferentes níveis de 
ensino; 

c) dominar as novas tecnologias aplicadas ao ensino; 

d) dominar a pesquisa voltada para o ensino de história.



6. Política de prática e estágio 

6.1. Gestão da prática 

o curso de História oferece os elementos necessários para a compreensão do processo de 

produção do conhecimento histórico e seus desdobramentos, como condição essencial a um melhor 

entendimento do presente, ao exercício da cidadania e à inserção do indivíduo na sociedade. A 

dimensão pedagógica no curso de História, na modalidade de Licenciatura, será desenvolvida, a partir 

do quinto semestre, sob a responsabilidade do Departamento de História e da Faculdade de Educação 

da UFG,tendo em vista a necessidade de associar prática pedagógica e conteúdo, de forma sistemática 

e permanente. A estrutura da prática de ensino revela a preocupação com a necessidade de 

desenvolver o domínio dos conteúdos a serem socializados, ligando-os aos seus significados em 

diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar e, sobretudo, com a necessidade do 

desenvolvimento das competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico. 

o curso de História preocupou-se no sentido de que a dimensão pedagógica, na matriz 

curricular, não ficasse reduzida a um espaço isolado, restrita ao estágio e desarticulada do restante do 

curso. Nesse sentido, a prática de ensino e outras disciplinas pedagógicas estão presentes a partir da 

metade do curso, permeando todo o processo de formação do professor, no interior das áreas e das 

disciplinas que constituem os componentes curriculares de formação, visando a promover a articulação 

das diferentes práticas pedagógicas, numa perspectiva interdisciplinar. 

Em consonância com a Resolução CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002, o curso  de História 

estruturou a dimensão pedagógica com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à 

atuação em situações contextualizados, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de 

situações problema. A presença da prática profissional na formação do professor do curso de História 

não prescinde da observação e da ação direta, sendo enriquecida com tecnologias da informação, 

incluídos um laboratório de informática, retro-projetores e data-show, além de mapoteca e de um 

significativo acervo de filmes e documentários referentes aos diferentes conteúdos ministrados.

Preocupada com a articulação teoria-prática no curso de História, na modalidade Licenciatura

plena a dimensão pedagógica inclui as disciplinas da Prática de Ensino de História que serão 

ministradas em disciplinas do Núcleo Específico, que possibilitem a transformação do conhecimento 

histórico, produzido nas áreas de História Antiga e Medieval, História Moderna e Contemporânea, 

História da América e História do Brasil, em matéria de ensino. Além disso, integram também a 

dimensão pedagógica três outras disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação da UFG. Além das 

400 (quatrocentas) horas previstas na Res. CNE/CP 02, de 19/02/2002, a UFG permitiu a superposição, 

por meio da Res. CEPEC 631/2003, de mais 160 (cento e sessenta) horas.



A matriz curricular da dimensão pedagógica ficará assim constituída com a carga horária de 576 

horas, sendo: a) 320 horas, divididas em cinco disciplinas de 64 horas cada, sob a responsabilidade do 

Departamento de História; b) 256 horas, divididas em quatro disciplinas de 64 horas cada, a serem 

ministradas pela Faculdade de Educação da UFG. Assim, a dimensão pedagógica (NE) compreenderia as 

seguintes disciplinas: 

  Prática de Ensino de História Antiga e Medieval - 64 horas 

  Prática de Ensino de História Modema e Contemporânea – 6 4 horas 

• Prática de Ensino de Histólia da América - 64 horas 

• Prática de Ensino de História do Brasil 1- 64 horas 

• Prática de Ensino de História Regional - 64 horas 

  Psicologia da Educação 1-- 64 horas 

  Psicologia da Educação II -- 64 horas 

  Políticas Educacionais no Brasil - 64 horas 

  Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação - 64 horas 

6.2. Gestão do estágio 

o estágio curricular supervisionado tal como foi definido na lei 6.494/77 e pelas posteriores 

medidas regulamentadoras, entre elas o parecer CNE/CP 09/2001, de 08/05/2001 (que dispõe as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena), visa ao aprender a ser professor. Assim, configura-se como 

uma atividade intrinsecamente articulada com a prática de ensino e com as atividades acadêmicas. 

o estágio curricular supervisionado de ensino é o momento da formação em que os alunos 

efetivam, sob a supervisão de profissionais experientes da escola e do curso de Licenciatura em 

História, o exercício da docência e as outras atividades ligadas ao ambiente escolar, tais como, 

diagnóstico escolar, participação nas reuniões de planejamento, projeto pedagógico da escola, 

observações de aulas, preparação de planos de ensino e planos de aula etc. Esta é a ocasião para se 

verificar e provar a realização das competências exigidas na prática profissional especialmente no que 

se refere à docência.

O estágio curricular supervisionado de ensino, com um total de 400 horas deve iniciar-se a 

partir do quinto semestre do curso de História, modalidade Licenciatura, no CEP AE (Centro de Ensino 

e Pesquisa aplicada à Educação) desta universidade e nas escolas da rede pública de educação básica da 

capital, conveniadas com esta instituição. A atuação ocorrerá, sobretudo nas séries finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. O tempo de duração previsto na escola é de dois meses intercalados 



ou não a cada semestre, pois, dessa maneira, permite a adequação às especificidades das diferentes 

instituições escolares de ensino em tem10S de tamanho, localização, turno e clientela. 

O Coordenador de Estágios de cada curso terá as seguintes atribuições: coordenar, 

acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha das escolas da rede pública de educação 

básica para estágio; solicitar a assinatura de convênios ao Coordenador de Estágios da Pró-reitoria de 

Graduação e cadastrar as referidas escolas para estágios; apoiar o planejamento, o acompanhamento e 

a avaliação das atividades de estágio; e manter registros atualizados sobre os estagiários do curso. 

O Professor Orientador de Estágio terá as seguintes atribuições: proceder, em conjunto com 

o colegiado de professores do curso e do coordenador de estágios, a escolha das escolas; e planejar, 

acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com os estagiários e o professor responsável 

pela disciplina nas escolas. 

7. Estrutura curricular 

As estruturas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em História contemplam as mudanças 

a serem implementadas pela adoção do novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da 

UFG e das Diretrizes Curriculares dos Cursos de História, propostas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e formuladas a partir da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB -

Lei n. 9394/96). 

o curso de Bacharelado funcionará no período noturno e o de Licenciatura no período 

matutino - com a possibilidade de algumas disciplinas serem ministradas em outros períodos ou ainda 

aos sábados -, com entradas diferenciadas e independentes no vestibular. No caso do bacharelado, a 

matriz curricular estará mais voltada para a formação do pesquisador em História. Já no caso da 

licenciatura plena, a matriz curricular do curso de História articula-se profundamente com a formação 

do profissional da educação que irá atuar no ensino fundamental e médio. Oportuniza também 

suportes teóricos e metodológicos específicos da área de História para trabalhar os conteúdos, não 

como fim, mas como meio, onde a transposição destes seja sempre problematizadora, significando 

fazer da indissociabilidade ensino-pesquisa o eixo norteador de sua prática pedagógica. Disto resulta 

que não será suficiente o domínio ou a apropriação crítica do conteúdo, mas a centralidade recai na 

preocupação com o processo de produção do conhecimento histórico. Leva-se em consideração, da 

mesma forma, conceitos fundamentais da escrita da História e/ ou do trabalho do historiador – como 

tempo, espaço e fontes - para compreensão das relações que homens e mulheres estabelecem nas 

sociedades em que vivem. 

Para atender a esta proposição, o bacharel e/ou licenciado em História da UFG terá: 



  Formação teórico-metodológica; 

  Formação de conteúdos obrigatórios; 

  Formação complementar; 

Além disso, o licenciado terá: 

      •  Formação Didática; 

O curso de Bacharelado em História, a ser oferecido pelo Departamento de História da 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de Goiás, terá a carga horária total 

de 2.440 (duas mil, quatrocentas e quarenta) horas, sendo 2.240 (duas mil, duzentas e quarenta) horas 

de disciplinas e 200 (duzentas) horas de atividades complementares. O Núcleo Comum terá 1.280 (hum 

mil, duzentas e oitenta) horas, o Núcleo Específico, 768 (setecentas e sessenta e oito) horas e o Núcleo 

Li\Te, 192 (cento e noventa e duas) horas. Será integralizado em, no mínimo, 7 (sete) semestres ou 3 

(três) anos e meio letivos e, no máximo, em 12 (doze) semestres ou 6 (seis) anos letivos. Será 

oferecido no período noturno, com a possibilidade de algumas disciplinas serem ministradas nos 

períodos vespertino e matutino ou ainda aos sábados. 

O Curso de Licenciatura em História terá uma carga horária de 2.840 (duas mil, 

oitocentas e quarenta) horas, sendo 2.640 (duas mil, seiscentas e quarenta) horas de disciplinas e 

200 (duzentas) horas. de atividades complementares. O Núcleo Comum terá 1.280 (hum mil 

duzentas e oitenta) horas, o Núcleo Específico, 976 (novecentas e setenta e seis) horas e o Núcleo 

Livre, 384 (trezentos e oitenta e quatro) horas. Será integralizado em, no mínimo, 8 (oito) 

semestres ou 4 (quatro) anos letivos e, no máximo, em 14 (quatorze) semestres ou 7 (sete) anos

letivos. O curso será oferecido no período matutino, com a possibilidade de algumas disciplinas 

serem ministradas nos períodos vespertino e noturno ou ainda aos sábados. 

O aluno deverá se inscrever semestralmente para cumprir o mínimo de 3 (três) e o 

máximo de 7 (sete) disciplinas. 

Como define o RGCG da UFG, os cursos de Graduação terão suas atividades acadêmicas 

organizadas em semestres letivos. A integralização deverá ser no mínimo 08 semestres e no 

máximo 14 semestres. 

As disciplinas serão divididas em Núcleo Comum (NC), Núcleo Específico (NE) e Núcleo Livre 

(NL). 

As disciplinas do Núcleo Comum (NC) são em número de 20 (vinte), compreendendo 

1.280 (hum mil, duzentas e oitenta) horas, sendo todas obrigatórias para os alunos de 

Bacharelado e Licenciatura. Não há pré-requisitos para a sua realização, devendo as mesmas 

serem oferecidas pelo menos uma vez a cada dois semestres consecutivos. São elas: 



Disciplinas do Núcleo Comum – Bacharelado e Licenciatura Carga horária

História Antiga I 64 horas

História Antiga II 64 horas

História Medieval I 64 horas

História Medieval II 64 horas

Historia Moderna I 64 horas

História Moderna II 64 horas

História Contemporânea I 64 horas

História Contemporânea II 64 horas

História da América I 64 horas

História da América II 64 horas

História da América III 64 horas

História da América IV 64 horas

História do Brasil I 64 horas

História do Brasil II 64 horas

História do Brasil III 64 horas

História do Brasil IV 64 horas

Teoria e Metodologia da História I 64 horas

Teoria de Metodologia da História II 64 horas

Teoria de Metodologia da História III 64 horas

Técnicas de Pesquisa Histórica – 64 horas 64 horas

Carga Horária Total do Núcleo Comum –

Bacharelado e Licenciatura

1.280 horas

4.

No que se refere ao Núcleo Específico (NE) para o Bacharelado, este terá uma carga horária 

total de 768 (setecentas e sessenta e oito) horas. O aluno está obrigado a concluir 12 (doze) 

disciplinas, de temas variados, dentre a lista de oferta das dezesseis oferecidas pelo Departamento de 

História, até a integralização do curso. Não há pré-requisitos para sua realização e são todas opcionais, 

exceto as disciplinas "Técnicas de Pesquisa Histórica Il" e "Monografia", que são obrigatórias para os 

alunos do Bacharelado. O Núcleo Específico (NE) do Bacharelado abarca, assim, uma carga horária de 

768 horas, assim dividida: 



Disciplinas do Núcleo Específico - Bacharelado Carga Horária
Específica I 64 horas
Específica II 64 horas
Específica III 64 horas
Específica IV 64 horas
Específica V 64 horas
Específica VI 64 horas
Específica VII 64 horas
Específica VIII – Técnicas de Pesquisa Histórica II 64 horas
Específica IX 64 horas
Específica X 64 horas
Específica XI 64 horas
Específica XII – Monografia 64 horas
Carga Horária Total do Núcleo Específico – Bacharelado 768 horas

No que se refere ao curso de Licenciatura, o Núcleo Específico (NE) abarca as cinco disciplinas 

de Prática de Ensino, sob a responsabilidade do Departamento de História, as quatro disciplinas 

ministradas pela Faculdade de Educação da UFG, bem como as quatro disciplinas do Estágio 

Supervisionado, sendo todas obrigatórias para os alunos da Licenciatura, perfazendo um total de 976

(novecentos e setenta e seis) horas, assim distribuídas:

Disciplinas do Núcleo Específico – Licenciatura                                    Carga Horária      

Prática de Ensino de História Antiga e Medieval 64 horas

Prática de Ensino de História Moderna e Contemporânea 64 horas

Prática de Ensino de História da América 64 horas

Prática de Ensino de História do Brasil 64 horas

Prática de Ensino de História Regional 64 horas

Psicologia da Educação I 64 horas

Psicologia de Educação II 64 horas

Políticas Educacionais no Brasil 64 horas

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação 64 horas

Carga Horária do Núcleo Específico – Licenciatura

(sem o Estágio Supervisionado)

576 horas

No que se refere ao Estágio Supervisionado, o mesmo deverá contar com 400 

(quatrocentas) horas, a partir do início da segunda metade do curso de Licenciatura. Assim, a partir do 

quinto semestre, o aluno de Licenciatura deve cumprir obrigatoriamente as seguintes disciplinas:



Disciplinas do Estágio Supervisionado – Licenciatura Carga Horária

Estágio Supervisionado I 80 horas

Estágio Supervisionado II 80 horas

Estágio Supervisionado III 120 horas

Estágio Supervisionado IV 120 horas

Carga Horária do Estágio Supervisionado – Licenciatura 400 horas

Carga Horária Total do Núcleo Específico – Licenciatura

(incluindo o Estágio Supervisionado)

976 horas

5.6.7.

As disciplinas do Núcleo Específico (NE) serão cadastradas semestralmente junto ao SAA, 

dentre aquelas indicadas nesta proposta de Projeto Pedagógico.

O Núcleo Livre (NL) é composto por disciplinas a serem escolhidas pelo aluno dentre todas 

as oferecidas nessa categoria no âmbito da Universidade. Do Núcleo Livre (NL), os alunos do 

Bacharelado deverão cumprir 192 (cento e noventa e duas) horas, e, os alunos da Licenciatura 

deverão cumprir 384 (trezentos e oitenta e quatro) horas.

Além disso, os alunos das duas modalidades deverão integralizar 200 (duzentas) horas em 

Atividades Acadêmicas Complementares, ao longo do curso, devidamente comprovadas. 

7.1. Sugestão de Fluxo de Integração Curricular 

    7.1.1. Bacharelado 

Deste modo, a sugestão de fluxo de integração curricular do curso de Bacharelado em 

História será de 2.440 (duas mil, quatrocentas e quarenta) horas distribuídas na Matriz Curricular 

semestral da seguinte maneira: 

BACHARELADO EM HISTÓRIA

1º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM
História Antiga I 64 horas
História Medieval I 64 horas
História da América I 64 horas
História do Brasil I 64 horas
Teoria de Metodologia da História I 64 horas
Carga Horária – 1º SEMESTRE 320 horas



2º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM
História Antiga II 64 horas
História Medieval II 64 horas
História da América II 64 horas
História do Brasil II 64 horas
Teoria de Metodologia da História II 64 horas
Carga Horária – 2º SEMESTRE 320 horas

3º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM
História Moderna I 64 horas
História Contemporânea I 64 horas
História da América III 64 horas
História do Brasil III 64 horas
Teoria de Metodologia da História III 64 horas
Carga Horária – 3º SEMESTRE 320 horas

4º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM
História Moderna II 64 horas
História Contemporânea II 64 horas
História da América IV 64 horas
História do Brasil IV 64 horas
Técnicas de Pesquisa Histórica I 64 horas
Carga Horária – 4º SEMESTRE 320 horas

5º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE
Específica I 64 horas
Específica II 64 horas
Específica III 64 horas
Específica IV 64 horas
Livre I 64 horas
Carga Horária – 5º SEMESTRE 320 horas

6º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE
Específica V 64 horas
Específica VI 64 horas
Específica VII 64 horas
Específica VIII – Técnicas de Pesquisa Histórica II 64 horas
Livre II 64 horas
Carga Horária – 6º SEMESTRE 320 horas



7º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE
Específica IX 64 horas
Específica X 64 horas
Específica XI 64 horas
Específica XII – Monografia 64 horas
Livre III 64 horas
Carga Horária – 7º SEMESTRE 320 horas

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 horas

CARGA HORÁRIA TOTAL – BACHARELADO 2.440 horas

7.1.2. Licenciatura

Desta forma, a sugestão de fluxo de integração curricular do curso de Licenciatura em 

História será de 2.840 (duas mil, oitocentas e quarenta) horas distribuídas na Matriz Curricular 

semestral da seguinte maneira:

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

1º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM

História Antiga I 64 horas

História Medieval I 64 horas

História da América I 64 horas

História do Brasil I 64 horas

Teoria e Metodologia da História I 64 horas

Carga Horária – 1º SEMESTRE 320 horas

2º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM

História Antiga II 64 horas

História Medieval II 64 horas

História da América II 64 horas

História do Brasil II 64 horas

Teoria e Metodologia da História II 64 horas

Carga Horária – 2º SEMESTRE 320 horas



3º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM

História Moderna I 64 horas

História Contemporânea I 64 horas

História da América III 64 horas

História do Brasil III 64 horas

Teoria e Metodologia da História III 64 horas

Carga Horária – 3º SEMESTRE 320 horas

4º SEMESTRE – NÚCLEO COMUM

História Moderna II 64 horas

História Contemporânea II 64 horas

História da América IV 64 horas

História do Brasil IV 64 horas

Técnicas de Pesquisa Histórica I 64 horas

Carga Horária – 4º SEMESTRE 320 horas

5º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE

Estágio Supervisionado I 80 horas

Psicologia da Educação I 64 horas

Prática de Ensino de História Antiga e Medieval 64 horas

Prática de Ensino de História Moderna e Contemporânea 64 horas

Livre I 64 horas

Carga Horária – 5º SEMESTRE 336 horas

6º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE

Estágio Supervisionado II 80 horas

Psicologia da Educação II 64 horas

Prática de Ensino de História da América 64 horas

Livre II 64 horas

Livre III 64 horas

Carga Horária – 6º SEMESTRE 336 horas



7º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE

Estágio Supervisionado III 120 horas

Políticas Educacionais no Brasil 64 horas

Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação 64 horas

Prática de Ensino de História Regional 64 horas

Livre IV 64 horas

Carga Horária – 7º SEMESTRE 376 horas

8º SEMESTRE – NÚCLEO ESPECÍFICO E NÚCLEO LIVRE

Estágio Supervisionado IV 120 horas

Prática de Ensino de História do Brasil 64 horas

Livre V 64 horas

Livre VI 64 horas

Carga Horária – 8º SEMESTRE 312 horas

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 horas

CARGA HORÁRIA TOTAL – LICENCIATURA 2.840 horas

7.2. Matriz Curricular

7.2.1. Núcleo Comum – Bacharelado

º
DISCIPLINA

NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

HS

OT

UC AT

1
História Antiga I

H ão 4 4 C BR

2 História Antiga II H ão 4 4 C BR

3
História Medieval I

H ão 4 4 C BR

4
História Medieval II

H ão 4 4 C BR

5 História Moderna I H ão 4 4 C BR



6
História Moderna II

H ão 4 4 C BR

7
História Contemporânea I

H ão 4 4 C BR

8
História Contemporânea II

H ão 4 4 C BR

9
História da América I

H ão 4 4 C BR

0
História da América II

H ão 4 4 C BR

1
História da América III

H ão 4 4 C BR

2
História da América IV

H ão 4 4 C BR

3
História do Brasil I

H ão 4 4 C BR

4
História do Brasil II

H ão 4 4 C BR

5 História do Brasil III H ão 4 4 C BR

6
História do Brasil IV

H ão 4 4 C BR

7
Teoria e Metodologia da História I

H ão 4 4 C BR

8
Teoria e Metodologia da História II

H ão 4 4 C BR

9
Teoria e Metodologia da História III

H ão 4 4 C BR

0
Técnicas de Pesquisa Histórica I

H ão 4 4 C BR

UNI RES: Unidade Responsável; DH: Departamento de História; FE: Faculdade de Educação; OD: Outros Departamentos; PRE REQ: Pré-
requisito; CHS TEO: Carga Horália Semestral Teórica; CHS PRA: Carga Horália Semestral Prática; CHS 1'01': Carga Horária Semestral Total (Teórica + 
Prática); NUC: Núcleo; NC: Núcleo Comum; NE: Núcleo Específico; NL: Núcleo Livre; NAT: 

Natureza; OBR: Obrigatória; 01'1': Optativa. 

7.2.2. Núcleo Específico - Bacharelado 

º DISCIPLINA NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

HS

OT

UC AT

1
Específica I

H ão 4 4 E PT

2
Específica II

H ão 4 4 E PT

3
Específica III

H ão 4 4 E PT

4 Específica IV H ão 4 4 E PT

5
Específica V

H ão 4 4 E PT

6 Específica VI H ão 4 4 E PT

7
Específica VII

H ão 4 4 E PT

8
Específica VIII – Técnicas de Pesquisa 
Histórica II H ão 4 4 E BR



9
Específica IX

H ão 4 4 E PT

0
Específica XI

H ão 4 4 E PT

1
Específica XI

H ão 4 4 E PT

2
Específica XII - Monografia

H ão 4 4 E BR

7.2.3. Núcleo Livre - Bacharelado 

º
DISCIPLINA

NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

HS

OT

UC AT

1
Livre I

D ão 4 4 L PT

2 Livre II D ão 4 4 L PT

3
Livre III

D ão 4 4 L PT

CARGA HORÁRIA TOTAL - BACHARELADO
Núcleo Comum 1.280 horas
Núcleo Específico 768 horas
Núcleo Livre 192 horas
Atividades Complementares 200 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL – BACHARELADO 2.440 horas

7.2.4. Núcleo Comum – Licenciatura

º
DISCIPLINA

NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

C
HS

T
OT

UC AT

1
História Antiga I

H ão 4
6

4 C BR

2
História Antiga II

H ão 4
6

4 C BR

3
História Medieval I

H ão 4
6

4 C BR

4
História Medieval II

H ão 4
6

4 C BR

5
História Moderna I

H ão 4
6

4 C BR

6 História Moderna II H ão 4
6

4 C BR



7
História Contemporânea I

H ão 4
6

4 C BR

8
História Contemporânea II

H ão 4
6

4 C BR

9
História da América I

H ão 4
6

4 C BR

0
História da América II

H ão 4
6

4 C BR

1
História da América III

H ão 4
6

4 C BR

2
História da América IV

H ão 4
6

4 C BR

3
História do Brasil I

H ão 4
6

4 C BR

4
História do Brasil II

H ão 4
6

4 C BR

5
História do Brasil III

H ão 4
6

4 C BR

6 História do Brasil IV H ão 4
6

4 C BR

7
Teoria e Metodologia da História I

H ão 4
6

4 C BR

8
Teoria e Metodologia da História II

H ão 4
6

4 C BR

9 
Teoria e Metodologia da História III

H ão 4
6

4 C BR

0
Técnicas de Pesquisa História I

H ão 4
6

4 C BR

UNI RES: Unidade Responsável; DH: Departamento de História; FE: Faculdade de Educação; OD: Outros Departamentos; PRE REQ: Pré-
requisito; CHS TEO: Carga Horália Semestral Teórica; CHS PRA: Carga Horália Semestral Prática; CHS 1'01': Carga Horária Semestral Total (Teórica + 
Prática); NUC: Núcleo; NC: Núcleo Comum; NE: Núcleo Específico; NL: Núcleo Livre; NAT: 

Natureza; OBR: Obrigatória; OPT': Optativa. 

7.2.5. Núcleo Específico – Licenciatura

º
DISCIPLINA

NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

HS

OT

UC AT

1
Estágio Supervisionado I

H ão 0 0 0 E BR

2
Estágio Supervisionado II

H ão 0 0 0 E BR

3
Estágio Supervisionado III

H ão 0 0 20 E BR

4
Estágio Supervisionado IV

H ão 0 0 20 E BR

5
Prática de Ensino de História Antiga
e Medieval H ão 2 2 4 E BR

6
Prática de Ensino de História 
Moderna e Contemporânea H ão 2 2 4 E BR

7
Prática de Ensino de História do 
Brasil H ão 2 2 4 E BR

8
Prática de Ensino de História 
Regional H ão 2 2 4 E BR



9
Psicologia da Educação I

E ão 4 4 E BR

10
Psicologia da Educação II

E ão 4 4 E BR

11
Políticas Educacionais no Brasil

E ão 4 4 E BR

12
Fundamentos Filosóficos e Sócio-
Históricos da Educação E ão 4 4 E BR

7.2.6. Núcleo Livre - Licenciatura

º
DISCIPLINA

NI

ES

RE

EQ

HS

EO

HS

RA

HS

OT

UC AT

1
Livre I

D ão 4 4 L PT

2
Livre II

D ão 4 4 L PT

3
Livre III

D ão 4 4 L PT

4
Livre IV

D ão 4 4 L PT

5
Livre V

D ão 4 4 L PT

6 Livre VI D ão 4 4 L PT

CARGA HORÁRIA TOTAL - LICENCIATURA
Núcleo Comum 1.280 horas
Núcleo Específico – Estágio Supervisionado 400 horas
Núcleo Específico – Prática de Ensino 576 horas
Núcleo Específico – Total 976 horas
Núcleo Livre 384 horas
Atividades Complementares 200 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL – LICENCIATURA 2.840 horas

8. Atividades complementares

As atividades complementares (ou atividades acadêmico-científico-culturais), no tal de 

200 (duzentas) horas, deverão ser cumpridas pelos alunos ao longo dos semestres letivos. Estas 

deverão  permitir ao aluno vivenciar, no decorrer de todo o curso, atividades diferenciadas, de forma 

que busque um aprofundamento em suas áreas de interesse. Dessa forma, serão consideradas no 

cômputo das horas as seguintes atividades, desde que reconhecidas, supervisionadas e homologadas 

pelos Colegiados/Coordenação do Curso: participação em eventos de caráter científico e/ou culturais 



como seminários, exposições, congressos, com ou sem apresentação de trabalhos; monitorias; 

participação em projetos de pesquisa e de extensão, cursos de aprendizagem de novas tecnologias 

aplicadas ao ensino, etc.

9. Política de qualificação docente e técnico-administrativa 

o Colegiado do Departamento de História acredita ser de suma importância a qualificação 

de seus docentes e dos técnicos que os auxiliam. O Departamento conta atualmente com dois 

técnicos: um para auxiliar no turno matutino e o outro para o turno noturno. 

No que se refere ao corpo docente, que atua na Graduação, nos turnos matutino e 

noturno, no Curso Lato Sensu História do Brasil: Local, Regional e Nacional e no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em História, nível Mestrado, o mesmo conta com 17 (dezessete) 

professores mais um docente-bolsista do Programa PRODOC da CAPES e outro docente-

pesquisador do CNPq. Um deles encontra-se afastado para coordenar a AGEPEL, a convite do 

Governo do Estado e outra em licença-saúde. Dois docentes estão afastados para Doutoramento e 

dois atuam no Departamento em fase de finalização do Doutorado. No ano de 2004 está prevista a 

saída de mais um docente afastado para Doutoramento. Também há a intenção de se liberar dois 

docentes por ano, a partir de 2004, para Licenças Capacitação e Pós-Doutorarnentos, a partir de 

uma lista de saída a ser confeccionada pelo Colegiado, como a que tem sido seguida para os 

afastamentos para Doutoramento. 

10. A integração ensino, pesquisa e extensão 

A integração ensino, pesquisa e extensão, na forma como vislumbramos na constituição do 

Projeto Pedagógico para o Bacharelado e Licenciatura em História passa pelo pressuposto de que 

esta relação se dá, fundamentalmente, na dinâmica de desenvolvimento das atividades acadêmicas 

e da vontade de aplicabilidade da proposta integrativa pelo corpo docente e acadêmicos. 

Entende-se não ser conveniente partir de um conceito ideal de pesquisa, ensino e 

extensão, mas apostar na indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão como centralidade 

do "fazer pedagógico da universidade". Para as licenciaturas esta relação assume caráter de prática 

orientada sempre pela reflexão e ação. Sabe-se que há muito tempo isto vem sendo propagado, 

esbarrando em problemáticas de compreensão, de vontade e de apoio. 

Contudo, tem-se claro que a concretização desta prática de integração depende do 

compromisso do professor da UFG com este trinônimo, respeitando sempre sua competência 

intelectual. Para esta proposta curricular se a pesquisa for tomada como "princípio educativo 



fundamental" a formação do licenciado em história será profícua no que tange a sua atuação no 

ensino fundamental e médio e em estudos avançados. Ultrapassa o que se tem projetado como 

ideal no projeto pedagógico anterior de conceber a graduação em história onde, freqüentemente, 

a questão do ensino era secundarizada por entendê-lo como simples transmissão de conteúdo. 

Dessa forma, ensino, pesquisa e extensão colocam-se como constituintes da proposta deste 

projeto pedagógico que incorpora à pressuposto de que a pesquisa imbrica-se à prática pedagógica 

e à extensão respeitando a pluralidade de perspectivas teóricas e interesses de pesquisas para o 

ensino, para extensão e para estudos avançados. 

11.   Formas de avaliação 

A primeira avaliação do curso de licenciatura em História dar-se-á no decorrer do último 

ano da primeira turma com a organização de debates e aplicação de questionários avaliativos. As 

outras avaliações posteriores seguirão o calendário da avaliação institucional da UFG. 

Os critérios de avaliação das condições de ensino serão os seguintes: 

1. Organização didático-pedagógica: 

1.1. administração acadêmica; 1.2. projeto de curso; 

1.3. atividades acadêmicas; 

1.4. políticas de capacitação; 

1.5. integração graduação e pós-graduação. 

                     2.    Corpo docente 

2.1. formação acadêmica; 

2.2. atuação e desenvolvimento acadêmico-profissional; 

2.3. produção científica; 

2.4.  condições de trabalho. 

                     3.   Instalações 

3.1. espaço físico; 

3.2. acervo biblioteca central; 

3.3.  instalações e laboratórios específicos. 

Formas de avaliação da aprendizagem pelos docentes: 

- participação em seminários; 

- avaliações escritas e orais; 

- fichamentos de artigos e seminários; 

- trabalhos em grupos; 



- elaboração de projetos de pesquisa e monografias 

12. Considerações Finais 

o Projeto Pedagógico do curso de graduação plena em História da UFG, com duas modalidades 

(bacharelado e licenciatura), contempla as normas estabelecidas pela Resolução CNE/CP 2, de 

19/02/2002 no que se refere à duração, carga horária dos cursos de graduação plena, instituindo o 

regime de semestralidade, modificando o vigente. 

Sua estrutura materializa o novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG e 

das Diretrizes Curriculares dos Cursos de História, propostas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

e formuladas a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n.O 

9394/96). 8.
A concepção do referido projeto visa a oportunizar suportes teóricos e metodológicos 

específicos da área de história para trabalhar conteúdos, não como fim, mas como meio, onde a 

transposição destes seja sempre problematizadora, o que demonstra a preocupação com a 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 

Os conteúdos curriculares deste projeto pedagógico projetam a possibilidade de constituir um 

profissional capaz de demonstrar sólida f0l111ação na área de história, dominando o processo de 

produção do conhecimento histórico (pesquisa) em suas diversas perspectivas e, concomitantemente, 

oportunizar condições para que a transposição dos conteúdos seja feita de forma adequada e sempre 

problematizadora (ensino) não só do conhecimento produzido, mas também da realidade em que vive 

(extensão ). 
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