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1. CARACTERIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E OBJETIVOS

Institucionalizada  em  1990,  a  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  (UNICENTRO) 

possui suas origens calcadas na Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Guarapuava 

(FAFIG) e na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati, criadas nas décadas de 1960 e 

1970.  O  curso  de  Licenciatura  em  História  situa-se  entre  os  precursores  desse  processo  de 

institucionalização mobilizado pela FAFIG, sendo que sua composição compreende a oferta em 

dois turnos, para ingressantes na modalidade presencial (matutino e noturno), com localização física 

no  campus  Santa  Cruz  na  cidade  de  Guarapuava  -  Paraná.  Ressalta-se  que  desde  2009 existe 

disponibilidade  de  cinco  turmas,  no  formato  à  distância,  em  municípios  próximos,  a  saber: 

Bituruna, Goioerê, Laranjeiras do Sul, Palmital e Pinhão.

Desde  a  formação  de  suas  primeiras  turmas,  a  instituição  mostrou-se  preocupada  em 

promover a verticalização do ensino. Em 1975 iniciaram-se os primeiros cursos de especialização 

(lato sensu) da FAFIG, sendo que a História se figurava entre eles. Com a criação de novos cursos e 

a perspectiva da Instituição em atender uma demanda de especialização na formação de professores, 

organizou-se uma estrutura administrativa na área da pós-graduação,  que hoje conta com trinta 

cursos de especialização ofertados regularmente, de forma presencial, sendo que no ano letivo de 

2010 foram dois cursos na área de História.

As décadas de 1980 e 1990 marcaram a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação 

stricto  sensu em  âmbito  nacional,  contexto  esse  em  que  a  UNICENTRO  promoveu  sua 

reorganização como Universidade, impulsionando a criação de novos cursos de especialização e as 

primeiras  propostas  de  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu próprios.  Em 2011,  após  um 

processo de amadurecimento do curso, a UNICENTRO aprovou o mestrado em História, enviado à 

Capes em 2009.

Dado sua condição histórica no contexto desta instituição, o curso de História exerceu papel 

pioneiro,  detém o mérito  de abrir  espaços e conquistar  lugar de destaque no elenco dos cursos 

ofertados pela Universidade. A condição de precursor veio acompanhada da preocupação com o 

fazer alicerçado sobre fundamentos teóricos solidamente constituídos. Subjaz uma constatação de 

historiador  que  exige  uma  visão  do  acontecido,  do  já  vivido,  para  que,  acompanhando  a 

dinamicidade das pessoas e do mundo, possibilite a reflexão sobre o presente, sempre atento às 

novas demandas provindas de relações humanas em sociedade.

Aproximando-se de quatro décadas de atividades, fez-se necessário dirigir o olhar para trás 

com a preocupação de avaliar o curso, não apenas para legitimar seus feitos, mas principalmente 

para estabelecer pressupostos para o trabalho prospectivo. Neste percurso, verifica-se que a História 

ensinada não mais se calca num ideário positivista, concebido como linear, factual,  espacial,  de 



memorização, transmitindo valores morais estabelecidos na ação de pessoas cultuadas como heróis. 

A grade curricular privilegiava um viés eurocêntrico, legitimador de um passado único e 

pouco  considerando  a  contemporaneidade.  Suas  disciplinas  estavam  desvinculadas  dos  eixos 

integradores  e  dos  PCNS,  tal  como  se  verificava  em  outras  universidades  brasileiras,  dando 

cumprimento  a  legislações  emanadas  de  órgãos  superiores.  Entretanto,  o  contato  com  outros 

centros, a participação constante de professores em eventos vários com o objetivo de atualizar-se, e 

o  encontro  com  as  novas  questões  teórico-metodológicas,  desveladas  pela  historiografia, 

proporcionaram a reflexão que leva a esta nova proposta curricular. Acrescente-se ainda o fato de 

que 90% do quadro de professores do Departamento de História do Campus Santa Cruz (DEHIS/G) 

constitui-se de doutores e mestres.

O  elemento  que  norteia  essa  reformulação  considera  como  essencial  a  superação  da 

dicotomia ensino-pesquisa e ensino-extensão, noção tradicional que parte da separação tida como 

intrínseca entre o professor que trabalha em sala de aula, o pesquisador que mergulha em livros, 

documentos, arquivos e do extensionista envolvido com a comunidade; da falta de entrosamento 

entre  os  três  níveis  de ensino,  através  da  adequação dos  conteúdos  das  disciplinas  a  um novo 

profissional de História. Deste modo, a nova roupagem assume caráter peculiar ao articular tais 

conteúdos com a produção historiográfica e com os múltiplos diálogos que a História estabelece 

com outras ciências. 

Como parte desse processo coletivo de pensar a prática docente, acreditamos na viabilidade 

e necessidade de inserir reflexões acerca das diversidades culturais, compreendendo que as formas 

culturais e suas imbricações no meio social,  político e econômico se dão de maneira plural.  Do 

mesmo modo lidamos com as questões etnico-raciais, dialogando com crenças, hábitos, costumes, 

valores  diversos  e  díspares  numa  realidade  cada  vez  mais  dinâmica  e  fluida.  Ao  abordar  tais 

temáticas  deste  modo,  com vistas  à  compreensão  e  não  o julgamento,  fomenta-se a  prática  da 

tolerância e alteridade entre os discentes.

Para maior  dinamização desse entrecruzamento,  propõe-se a  organização  de uma matriz 

curricular flexível que atenda às novas tendências historiográficas, à multifacetação do mercado de 

trabalho e à profissionalização do sujeito a quem se dirige o curso. É mister,  pois, engendrar a 

articulação entre o ensino-pesquisa-extensão, implantar um processo de trabalho que leve à criação, 

consolidação e desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, tendo em vista a implementação 

do curso de pós-graduação stricto sensu.

Definir-se-ão,  também,  conteúdos  com  respectivas  metodologias  adequadas  à  matriz 

curricular, às novas disciplinas de ordem legal e aos pressupostos da essencial integração ensino-

pesquisa-extensão.



2. PERFIL PROFISSIONAL

O graduado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) – em 

atendimento  às  Diretrizes  Curriculares  dos  cursos  de  História  propostas  pelo  Ministério  de 

Educação através da Secretaria de Educação Superior e do Departamento de Políticas do Ensino 

Superior – estará apto ao exercício do trabalho de Historiador, em todas as suas dimensões, o que 

supõe  pleno  domínio  da  natureza  do  conhecimento  histórico  e  das  práticas  essenciais  de  sua 

produção e difusão.

Para além das exigências apresentadas pelo MEC e outros órgãos de Ensino superior, a nova 

matriz curricular contempla necessidades apresentadas pela Instituição em que se encontra, como as 

relações entre disciplinas correlatas, buscando através da formação complementar e interdisciplinar, 

preparar  profissionais  com  condições  de  suprir  demandas  sociais  relativas  ao  seu  campo  de 

conhecimento,  com ênfase em ensino, dado que se trata de uma licenciatura.  Pretende-se que o 

graduado seja capaz de atuar na preservação do patrimônio, em assessorias a entidades públicas e 

privadas em diferentes setores da sociedade, uma vez que a formação do profissional de História se 

fundamenta  no  exercício  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão.  Considera-se,  nesse  sentido,  a 

necessidade  de  contemplar  no  perfil  do  profissional  de  História  uma  formação  humanista 

empreendida com uma visão mais ampla frente aos diversos matizes da sociedade contemporânea.

Portanto, programas de estudos, autores trabalhados, estágios e a experiência em pesquisa 

deverão  fornecer  suporte  aos  graduados  da  UNICENTRO para  que  possam atuar  nas  áreas  do 

ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão,  transformando  o  saber  acadêmico  em  ação  comunitária  e 

profissionalismo.

3. JUSTIFICATIVA

Em se tratando das Ciências Humanas,  a Instituição tem investido na melhoria da infra-

estrutura de pesquisa, concedendo afastamento para aprimoramento docente, ampliando o número 

de  bolsas  de  iniciação  científica  (tanto  do CNPq e  da Fundação Araucária  quanto  de  recursos 

próprios), modernizando espaços de estudos com computadores e recursos audiovisuais, instalando 

novos laboratórios de informática e de línguas, criando espaços físicos para grupos de pesquisa, 

construindo salas de aula (inclusive para o Mestrado em História), modernizando bibliotecas com 

aquisição de livros e criando a biblioteca digital de teses e dissertações; além do acesso ao portal de 

periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), financiando 

eventos científicos na UNICENTRO e apoiando a participação de docentes em eventos nacionais e 

internacionais. Tais atitudes, somadas à dedicação dos pesquisadores, têm melhorado o nível das 



pesquisas, fato que vem se refletindo na qualidade da produção intelectual e no amadurecimento 

científico dos grupos de pesquisa. 

Referente  ao  curso  de  História,  o  Centro  de  Documentação  e  Memória  está  dotado  de 

excelente infra-estrutura de guarda e preservação de documentos, além de um considerável acervo 

histórico. A presente proposta de projeto pedagógico para o curso de História é uma consequência 

desse  amplo  processo,  imbricando  propostas  orientadas  pelo  Ministério  de  Educação,  órgãos 

superiores e da própria Instituição. 

Calcado nesse tripé acreditamos que para além da necessidade de atualização mínima das 

humanidades – cuja finalidade é continuar a substituir o currículo mínimo dos cursos de graduação 

na área, para não ficar em descompasso com as transformações do setor – atenta-se também para a 

inclusão de novas disciplinas de conhecimento histórico e disciplinas afins. Tendo em vista que a 

transformação  ocorrida  foi  de  tal  ordem que,  de  fato,  impunham-se escolhas:  frente  uma nova 

realidade reconhecemos a impossibilidade de tentar esgotar a totalidade do campo percebido para os 

estudos da História no âmbito de um curso de graduação, cuja duração deve obedecer a limites de 

ordem prática e relativa aos custos aceitáveis na formação de especialistas e pesquisadores. 

Fruto desta ampliação das áreas de atuação corresponde outra, relativa às linguagens, cujo 

manejo pelos profissionais formados em História tornou-se corrente. Se a forma discursiva continua 

sendo  o  meio  mais  usual  de  expressão  entre  historiadores,  o  domínio  de  técnicas  de  análise 

semântica  ou  semióticas  aplicadas  a  diferentes  linguagens  –  textual,  iconográfica,  audiovisual, 

gráfica,  Internet,  etc.  –  é  hoje,  indispensável,  para  que propicie,  por  exemplo,  a  elaboração  de 

materiais audiovisuais ao lado dos textos. O manejo dessas novas tecnologias da informação tornou-

se corriqueiro, exigindo certa urgência nos procedimentos utilizados para o ensino e pesquisa em 

História. 

Essas  complexas  modificações  nas  sociedades  e  no  cenário  da  educação  criaram  a 

necessidade de conceitos interdisciplinares e transdisciplinares em proporções nunca vistas, fazendo 

com  que  a  História  ampliasse  visivelmente  suas  fronteiras  e  a  vastidão  de  sua  abrangência. 

Forjaram-se  novas  visões  metodológicas  e  de  temporalidade,  bem como abertura  para  novas  e 

variadas fontes documentais. 

Apesar da abrangência que rompeu a especificidade das disciplinas do curso é importante 

destacar  que  o Brasil,  por  sua  diversidade  étnico-cultural,  exige  que  muitos  dos  programas  de 

formação em História  manifestem preocupação especial  com a relação entre  Região e História, 

como é o caso de áreas do país em que a produção de obras históricas a ela relativa é ainda pequena, 

sendo desejável reforçar desde a graduação o interesse pelos assuntos regionais numa perspectiva 

histórica. Tal demanda é corroborada por meio da Linha de Pesquisa do Mestrado em História do 

Programa de Pós-Graduação em História da UNICENTRO – História e Região .



Por razões  que  são extremamente  variáveis,  certas  especialidades  em História  do Brasil 

estão mais presentes em alguns programas de graduação e pós-graduação que em outros. E esses 

são somente uns poucos exemplos através dos quais a UNICENTRO está inserida.

Esses e outros fatores de diversidade, bem como a vontade de abrir escolhas flexíveis, numa 

época em que o campo possível de atuação dos profissionais  formados em História se ampliou 

notavelmente, conduzem à necessidade de diretrizes curriculares bem mais abertas do que as do 

antigo currículo mínimo. 

4. OBJETIVOS

O principal objetivo dessa nova proposta do DEHIS/G é proporcionar ao profissional de 

História  uma  sólida  formação  teórico-metodológica,  necessária  para  atuar  no  magistério,  na 

pesquisa,  na  extensão  e  nas  demais  atividades  pertinentes  à  sua  área,  dentro  de  um curso  em 

consonância com as dinâmicas de mutação das sociedades.

Com  essa  nova  premissa  curricular  pretende-se  eliminar  a  falaciosa  separação  entre 

licenciatura e bacharelado; a Universidade forme historiador capaz de atuar em todo e qualquer 

campo em que o conhecimento  de  História  deva  ser  aplicado,  elaborado e  reelaborado;  haja  a 

necessária superação da distância entre ensino, pesquisa e extensão, coerente com um novo perfil do 

curso que se quer e com a inerente ligação entre o saber e o ser, que se desdobra na ligação entre 

conhecer e agir, teoria e prática, conteúdo e técnica. Decorrente deste novo panorama, a produção 

do  conhecimento  histórico  se  apresenta  com características  específicas  de  acordo  com o  nível 

educacional considerado, mas que não muda de natureza; implante-se um processo de trabalho que 

leve à criação, consolidação e desenvolvimento de atuação na extensão universitária; fomente-se a 

criação de novas linhas de pesquisa, voltadas para a realidade multiétnica da região de abrangência 

da UNICENTRO, contemplando a história do próprio pesquisador, como premissa à pós-graduação; 

sejam definidos  conteúdos com respectivas  metodologias  e  processo de avaliação,  adequados à 

matriz curricular; criem-se espaços para um currículo não muito rígido, que possibilite condições de 

envolvimento do aluno em atividades do curso e na definição de suas perspectivas profissionais.

Essa nova estrutura curricular vincula-se ainda à preocupação do DEHIS/G em estabelecer 

uma  dinâmica  de  trabalho  que  leve  à  criação,  desenvolvimento  e  consolidação  de  linhas  de 

pesquisa,  de  acordo  com  as  produções  acadêmicas  de  mestres  e  doutores  vinculados  ao 

Departamento.

 

5. FLEXIBILIDADE CURRICULAR 



A legislação  federal  estabelece  um conjunto de componentes  curriculares  fixos,  mas,  ao 

mesmo tempo possibilita a inserção de outros, com caráter optativo, que podem ser desdobrados em 

disciplinas, compondo o currículo pleno. Assim sendo, a estrutura curricular prevê o ordenamento 

da matriz em disciplinas obrigatórias e tópicos especiais, o que se traduz numa possibilidade de 

flexibilização.  Tal  processo  dar-se-á  por  meio  de  projetos  e  atividades  de  pesquisa,  ensino  e 

extensão,  situações que permitam aos professores e alunos interagirem no trabalho de produção 

histórica.  Ademais,  em  conformidade  com  o  regulamento  da  UNICENTRO,  contempla-se  a 

possibilidade de internacionalização de créditos.

Também  se  propõe  a  criação  de  linhas  de  pesquisa,  ligadas  às  disciplinas  optativas, 

entendidas como tópicos especiais. Esta estrutura pretende ainda possibilitar ao aluno complementar 

sua formação, enriquecer seu currículo com disciplinas que ele buscará no elenco das ofertas de 

outros cursos da Universidade, ou que serão eventualmente ofertadas através de cursos ministrados 

por professores visitantes.

Como  a  construção  da  História  não  pressupõe,  necessariamente,  uma  linearidade,  esta 

proposta também se pauta por indicar que as disciplinas sejam ofertadas sem pré e co-requisitos.

5.1. CARGA HORÁRIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Fica previsto, caso haja necessidade, a possibilidade de utilização do sistema de ensino a 

distância de até 20% de carga horária de cada disciplina, do total previsto. Tal carga horária será 

ministrada  via  sistema  Moodle,  conforme  já  praticado  no  curso  de  historia  na  modalidade  à 

distância.

6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Ao  profissional  formado  em  História  pela  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste, 

UNICENTRO, compete:

6.1.  Dominar  diferentes  concepções  teórico-metodológicas  que  referenciam  a  construção  de 

categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas;

6.2. Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a constituição 

de diferentes relações de tempo e espaço;

6.3.  Conhecer  as  interpretações  propostas  pelas  principais  escolas  historiográficas,  de  modo  a 

trabalhar diferentes narrativas, metodologias e teorias;

6.4. Transitar  pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento construindo uma 

prática transdisciplinar;

6.5.  Desenvolver  a pesquisa,  a produção do conhecimento e sua difusão não apenas no âmbito 



acadêmico, mas também em instituições de ensino, em órgãos de preservação de documentos e no 

desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural, possibilitando formação 

múltiplas em formas de extensão universitária que caracterizam a formação desse profissional e;

6.6. Utilizar novas tecnologias no impacto sobre o conhecimento histórico, a fim de atuar no ensino, 

pesquisa, extensão e outras modalidades que requer o oficio de historiador.

7. CONTEÚDOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA ÁREA DE HISTÓRIA

Os conteúdos básicos e complementares do curso de História da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, UNICENTRO, observam as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e 

os interesses da Instituição e se organizam em torno de:

7.1.  Conteúdos  histórico/historiográficos  e  práticas  de  pesquisa  que,  sob  diferentes  matizes  e 

concepções  teórico-metodológicas,  problematizem  os  grandes  recortes  espaço-temporais, 

preservando as especialidades constitutivas do saber histórico e estimulando, simultaneamente, a 

produção e a difusão do conhecimento.

7.2.  Conteúdos que permitam tratamento especializado e maior  verticalidade na abordagem dos 

temas, resguardadas as especificidades de cada instituição e dos profissionais que nelas atuam. As 

instituições devem assegurar que o graduando possa cursar disciplinas optativas em áreas correlatas 

de modo a consolidar a interlocução com outras áreas de conhecimento.

7.3. Conteúdos complementares que forneçam instrumentação mínima, permitindo o atendimento 

de  demandas  sociais  dos  profissionais  da  área,  tais  como:  semanas  de  estudos,  disciplinas 

pedagógicas, fundamentos de arquivologia, de museologia, gerenciamento de patrimônio histórico 

etc., 

Obs.: O discente deve, ao final do curso, comprovar obrigatoriamente a realização de, no mínimo, 

200  horas  extraordinárias  feitas  no  âmbito  da  educação,  no  período  em  que  está  cursando  a 

graduação.

8. GRUPOS DE PESQUISA/LINHAS DE PESQUISA/ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO

O Departamento de História conta com três Grupos de Pesquisa, a saber:

8.1. Política, Poder e Instituições – cujas linhas de pesquisa são:
História e Instituições;
História e Movimentos Sociais;
História e Política.



História e Religião

8.2. Cultura, Etnias e Identificações – cujas linhas de pesquisa são:
História, Ensino e Infância
Identificações e História;
Região, Cultura e Representação
Cultura e sociabilidades no Império Ultramarinos Ibéricos
Gênero e Corporalidade

8.3. História Ambiental
História Ambiental e Desastres
História Ambiental, Ciência e Natureza
História Ambiental, Gênero e Ciência

9. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

O seu acervo é formado por documentação produzida nos séculos XIX e XX, tanto na região 

de  Guarapuava,  como  também por  instituições  nacionais.  Podem ser  destacados  no acervo os 

seguintes documentos arquivísticos: correspondências do poder judiciário, documentos  contábeis, 

documentos  eleitorais,  plantas  arquitetônicas,  coleção  de  leis  do  império,  correspondência  da 

prefeitura municipal,  fundos individuais, fotografias, jornais, revistas, processos da 1ª e 2ª  Vara 

Cível e da 2ª Vara Criminal, documentação diversa doada pela comunidade.

10. CURSO DE GRADUAÇÃO

Os fundamentos  que  alicerçam o desenvolvimento  desta  proposta  encontram amparo  na 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a qual deverá ser garantida pela instituição com infra-

estrutura  material  e  de  pessoal,  através  da  constituição  de  espaços  institucionais  (laboratórios, 

núcleos,  etc.)  que  envolvam  alunos  de  graduação,  pós-graduandos,  profissionais  da  área,  e 

promovam um processo de reflexão crítica, trocas de experiências, permitindo a interlocução entre a 

universidade e a sociedade.

Preservando-se o princípio  geral  da articulação  teoria-prática,  deverão ser  desenvolvidas 

atividades  no  ambiente  da  instituição  e/ou  fora  dela  que  se  destinem à  consolidação  do  perfil 

desejado  na  forma  de  estágios,  programas  de  iniciação  científica  e/ou  similares  e  atividades 

acadêmicas complementares a critério do Departamento, às quais serão atribuídos créditos.



11. MATRIZ CURRICULAR

CURRÍCULO PLENO

CURSO: HISTÓRIA, Licenciatura Plena – Implantação a partir de 2012

SÉRIES
CÓD. 
DIS. DEPTOS DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º C/H

15%

 DEHIS Antropologia Cultural 03    102

 DEHIS História Antiga* 04    136
20

 DEFIL Filosofia 03    102

 DEHIS Introdução aos Estudos Históricos* 03    102
15

 DEHIS História Medieval* 04    136
20

 DEHIS Sociologia* 04    136
20

 DEPED Psicologia da Educação* 02    68
10

                                                         TOTAL                                             23 782 
85

 DEHIS Teoria da História I  03   102

 DEHIS História das Religiões*  04   136
20

 DEHIS Didática para o Ensino de História*  03   102
102

 DEHIS
História da África e da Cultura Afro-brasileira 
*  03   102

15

 DEHIS História do Brasil I*  04   136
20

 DEHIS Tópicos Especiais I  02   68

 DEHIS História Moderna*  04   136
20

                                                        TOTAL                                                       23 782
177

 DEHIS Teoria da História II   04  136

 DEHIS Estágio Supervisionado I   04  136

 DEHIS História Contemporânea I*   03  102
15

 DEHIS História da América I*   03  102
15

 DEHIS História do Brasil II*   03  102
15

 DEHIS Tópicos Especiais II   02  68

 DEHIS História do Paraná*   03  102
15

 DELET Libras   02  68

                                                       TOTAL                                                                 24 816 
60

 DEHIS Historiografia Brasileira    03 102

 DEHIS História e Ensino*    03 102
102



 DEHIS História e Pesquisa*    03 102
15

 DEHIS Estágio Supervisionado II    04 136

 DEHIS História Contemporânea II*    03 102
15

 DEHIS História da América II*    03 102
15

 DEHIS História do Brasil III*    04 136
20

 DEHIS Tópicos Especiais III    02 68

                                                        TOTAL                                                                         25  850
167

SUBTOTAL (horas/aula)     3230 
489

SUBTOTAL (horas/relógio) 2691
407

Atividades Complementares/Hora relógio     200

Estágio Supervisionado/ Hora relógio     180

TOTAL (horas/relógio)     3071

12. QUADRO DEMONSTRATIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS 200 HORAS DE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CURSO: HISTÓRIA, Licenciatura Plena

SEMANAS DE ESTUDOS E OUTRAS ATIVIDADES 200 HORAS

TOTAL 200 HORAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS 406 HORAS DE ESTÁGIO

CÓD. Disciplina 1ª 2ª 3ª 4ª C/H Hora/Relógio

DEHIS Estágio Supervisionado I   04  136
113

DEHIS Estágio Supervisionado II    04 136
113

Estágio Supervisionado Prática/ Hora relógio
180

Total (hora/relógio)
406

* DISCIPLINAS QUE COMPÕEM PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 15% DE 
CARGA HORÁRIA DESTINADA À PRÁTICA DE ENSINO.

13. DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA DESTINADAS A PRÁTICA DE ENSINO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS 489 HORAS

CURSO: HISTÓRIA, Licenciatura Plena



SÉRIES Hora/relógio/aul
a

DEPTO
S.

DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 4ª C/H Prática de Ensino

DEHIS História Antiga 04 136 20

DEHIS História Medieval 04 136 20

DEHIS Introdução aos Estudos 
Históricos

03 102 15

DEHIS Sociologia 04 136 20

DEPED Psicologia da Educação 02 068 10

DEHIS Didática para o Ensino de 
História

03 102 102

DEHIS História da África e da cultura 
afro-brasileira

03 102 15

DEHIS História das Religiões 04 136 20

DEHIS História Moderna 04 136 20

DEHIS História do Brasil I 04 136 20

DEHIS História Contemporânea I 03 102 15

DEHIS História da América I 03 102 15

DEHIS História do Brasil II 03 102 15

DEHIS Historia do Paraná 03 102 15

DEHIS História e Ensino 03 102 102

DEHIS História Contemporânea II 03 102 15

DEHIS História da América II 03 102 15

DEHIS História do Brasil III 04 136 20

DEHIS Historia e Pesquisa 03 102 15

Total hora/aula 489 

Total hora/relógio 407

TOTAL 214
2

489



14. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS

14.1. ANTROPOLOGIA CULTURAL (DEHIS) C/H 102

Estudo das contribuições do pensamento antropológico e das teorias da Antropologia Cultural e 
Social e da etnografia a partir de seus conceitos, suas escolas, suas tensões, seus eixos temáticos e 
através de suas relações diretas com outros campos da Ciência enquanto métodos de análise social. 

14.2. HISTÓRIA ANTIGA (DEHIS) C/H 136

Estudo das sociedades da Antiguidade, contemplando o Oriente Próximo, Grécia e Roma, através 
da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 
temática.

14.3. FILOSOFIA (DEFIL) C/H 102

Estudo das idéias filosóficas do período Antigo até a época Contemporânea. 

14.4. INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS (DEHIS) C/H 102

Estudo dos  fundamentos  do conhecimento  histórico,  em suas  dimensões  teóricas  e  de método. 
Debate acerca dos problemas referentes ao ensino e à pesquisa.

14.5. HISTÓRIA MEDIEVAL (DEHIS) C/H 136

Estudo das sociedades do período medieval  europeu, através da revisão crítica da historiografia 
produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de 
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.6. SOCIOLOGIA (DEHIS) C/H 136

Estudo das contribuições do pensamento sociológico e das teorias da Sociologia a partir de seus 
conceitos, suas escolas, suas tensões, seus eixos temáticos e através de suas relações diretas com 
outros campos da Ciência enquanto métodos de análise social.

14.7. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (DEPED) C/H 68

A disciplina  oferecerá  conhecimentos  gerais  de  como  se  processa  o  desenvolvimento  humano, 
desde a sua concepção até a adolescência. Conceitos e teorias que fundamentam o desenvolvimento 
humano. As concepções de aprendizagens. A interação professor-aluno-conhecimento.

14.8. TEORIA DA HISTÓRIA I (DEHIS) C/H 102

Estudo das concepções de História e análise da produção historiográfica entre o início do século 
XVII e o final do século XIX. 

14.9. HISTÓRIA DAS RELIGIÕES (DEHIS) C/H 136

Estudo dos conceitos religiosos de diferentes épocas e as religiosidades no Brasil, respeitando as 
diversidades  religiosas,  por  meio  da  revisão  crítica  da  historiografia  produzida  e  análise 
documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino.

14.10. DIDÁTICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA (DEHIS) C/H 102

Estudo  e  avaliação  crítica  dos  processos  de  ensino-aprendizagem,  planejamento,  currículo  e 
avaliação à luz das diferentes concepções de Ensino de História.

14.11. HISTÓRIA DA ÁFRICA E  CULTURA AFRO-BRASILEIRA (DEHIS) C/H 102

Estudo da história do continente africano e da formação das identidades afro-brasileiras, através da 
revisão  crítica  da  historiografia  produzida  no  período  e  sobre  o  período e  análise  documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 



temática.

14.12. HISTÓRIA DO BRASIL I (DEHIS) C/H 136

Estudo dos povos ameríndios e do Império Ultramarino Português, através da revisão crítica da 
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e 
a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.13. TÓPICOS ESPECIAIS I (DEHIS) C/H 068

Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas e escolhas que se realizam no 
Departamento de História, das suas linhas de pesquisa e/ou de discussões prévias entre alunos e 
professores.

14.14. HISTÓRIA MODERNA (DEHIS) C/H 136

Estudo  das  sociedades  modernas  européias  da  transição  da  ordem  feudal  à  capitalista  até  a 
Revolução Francesa,  através da revisão crítica da historiografia  produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões 
étnico-culturais pertinentes a temática.

14.15. TEORIA DA HISTÓRIA II (DEHIS) C/H 136

Estudo das múltiplas correntes historiográficas e suas referências teórico-metodológicas do século 
XX e início do século XXI.

14.16. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (DEHIS) C/H 136

Estágio  Supervisionado  em  Ensino  Fundamental,  discussões  teóricas  e  aplicabilidade 
metodológica  do  ensino;  Avaliação  de  projetos  especiais  de  ensino,  articulados  com  a 
pesquisa; Preparação de textos didáticos; Estudo dos parâmetros e das diretrizes curriculares 
do Ensino Fundamental.
14.17. HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I (DEHIS) C/H 102

Estudo da formação da sociedade contemporânea durante o século XIX, através da revisão crítica 
da  historiografia  produzida  no  período  e  sobre  o  período  e  análise  documental,  articulando  a 
pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.18. HISTÓRIA DA AMÉRICA I (DEHIS) C/H 102

Estudo dos povos ameríndios e das sociedades coloniais hispânicas e britânicas entre os séculos XV 
e XVIII, através da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o período e análise 
documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática.

14.19. HISTÓRIA DO BRASIL II (DEHIS) C/H 102

Estudo da sociedade brasileira no século XIX, através da revisão crítica da historiografia produzida 
no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem 
como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.20. TÓPICOS ESPECIAIS II (DEHIS) C/H 068

Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas e escolhas que se realizam no 
Departamento de História, das suas linhas de pesquisa e/ou de discussões prévias entre alunos e 
professores.

14.21. HISTÓRIA DO PARANÁ (DEHIS) C/H 102, 

Estudo do Paraná-região, através da revisão crítica da historiografia e da literatura produzida no 
período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem 
como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.



14.22. LIBRAS (DELET) C/H 68

Contexto do ensino de libras e noções básicas dos aspectos lingüísticos de libras.

14.23. HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA (DEHIS) C/H 102

Estudo  da  Historiografia  Brasileira  através  da  revisão  crítica  da  historiografia  e  da  literatura 
produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de 
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.24. HISTÓRIA E ENSINO (DEHIS) C/H 102

Discussões  temáticas  e  conceituais  que  possam embasar  a  produção do conhecimento  histórico 
escolar.

14.25. HISTÓRIA E PESQUISA (DEHIS) C/H 102

Fazer  historiográfico,  práticas  e  problematização  das  fontes  na  elaboração  de  um  projeto  de 
pesquisa.

14.26. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (DEHIS) C/H 136

Estágio Supervisionado em Ensino Médio, com execução e avaliação dos processos e resultados das 
atividades de ensino em História, articulados com a pesquisa. Fundamentação da prática docente 
tendo como eixo os procedimentos teóricos e metodológicos da disciplina,  bem como as várias 
estratégias de ensino-aprendizagem. Estudo dos parâmetros e das diretrizes curriculares do Ensino 
Médio.

14.27. HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II (DEHIS) C/H 102

Estudo  da  sociedade  contemporânea  nos  séculos  XX  e  XXI,  através  da  revisão  crítica  da 
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e 
a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.28. HISTÓRIA DA AMÉRICA II (DEHIS) C/H 102

Estudo das sociedades americanas no período compreendido entre as independências e a formação 
dos Estados e das nações, no século XIX, e o século XXI, através da revisão crítica da historiografia 
produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de 
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.29. HISTÓRIA DO BRASIL III (DEHIS) C/H 136

Estudo da sociedade brasileira no período republicano, através da revisão crítica da historiografia 
produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de 
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática.

14.30. TÓPICOS ESPECIAIS III (DEHIS) C/H 068

Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas e escolhas que se realizam no 
Departamento de História, das suas linhas de pesquisa e /ou de discussões prévias entre alunos e 
professores.

15. ESTAGIOS

O Estágio Supervisionado terá como finalidade uma série de atividades que possibilite o acadêmico 
vivenciar a realidade do Ensino Fundamental e Médio relacionando com o conhecimento histórico 
adquirido e produzido ao longo do curso.



Entende-se por Estágio Supervisionado as atividades orientadas e supervisionadas por docentes da 
Unicentro, responsáveis pela disciplina de Estágio e pelos supervisores de campo (professores das 
escolas conveniadas com a Unicentro); essas atividades são caracterizadas por regência em sala de 
aula, oficinas pedagógicas, projetos de inserção à realidade escolar, desenvolvidas no universo da 
prática docente.
A meta do estágio será, portanto, o desenvolvimento de um saber prático sobre os processos de 
ensino e aprendizagem que exija do acadêmico não uma postura de observador passivo, mas de 
sujeito que investiga, conhece e problematiza a realidade escolar, de modo a integrá-la na proposta 
pedagógica da Instituição. 

15.1. ESTÁGIO PEDAGÓGICO VOLUNTÁRIO
O estágio pedagógico voluntário terá como atividades fins toda gama de práticas onde o 

discente exercitará o conhecimento adquirido ao longo do curso, na disciplina em que for ofertada e 
que for do interesse do aluno.

Entende-se como estágio pedagógico voluntário atividades monitoradas por professores em 
suas respectivas disciplinas;  essas atividades podem ser caracterizadas por acompanhamento em 
sala de aula, oficinas e outras atividades pedagógicas.

A meta do estágio será, portanto, o desenvolvimento de um saber prático sobre os processos 
de ensino e aprendizagem que exija do estudante não uma postura de observador passivo, mas de 
sujeito que investiga, conhece e problematiza a realidade escolar, de modo a integrá-la na proposta 
pedagógica da instituição.

15.2. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO (REMUNERADO)
Compreende-se como estágio não obrigatório (remunerado), atividades administrativas e/ou 

pedagógicas  em qualquer  estabelecimento  de ensino,  inclusive  particular,  em qualquer  setor  ou 
departamento, de qualquer área do conhecimento, conforme prevê regulamento próprio, arquivado 
no Setor de Recursos Humanos da UNICENTRO.

A  meta  desse  estágio  será,  portanto,  o  desenvolvimento  de  um  saber  prático  sobre  os 
processos administrativos, de ensino e aprendizagem que exija do estudante não uma postura de 
observador  passivo,  mas  de  sujeito  que  investiga,  conhece  e  problematiza  o  cotidiano  das 
profissões, e de forma remunerada, como proposta incentivadora no mercado de trabalho, de modo 
a integrá-la na proposta pedagógica da instituição.

16. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 As atividades acadêmicas complementares poderão ocorrer fora do ambiente escolar, em várias 
modalidades  que  deverão  ser  reconhecidas,  supervisionadas  e  homologadas  pelo 
Departamento/Coordenações dos Cursos, totalizando, no mínimo 200 horas. Para este currículo, são 
entendidas como atividades complementares os eventos como congressos, colóquios, seminários, 
semanas de estudos, eventos oferecidos por entidades, excursões e saídas de campo promovidas 
pelos  professores  do  departamento  ou  associações  estudantis  com  o  aval  do  departamento  de 
História.

17. ATIVIDADES DE PRÁTICA DE ENSINO

As atividades de prática de ensino deverão ser desenvolvidas no interior dos programas de algumas 
disciplinas da grade curricular do curso (tais disciplinas estão com asterisco na grade curricular) e 
sob a responsabilidade do docente que ministrar a disciplina. A importância do desenvolvimento 
desta Prática de Ensino consiste em articular a teoria com a prática do futuro licenciado de forma 
sistemática e permanente.



18. FORMAÇÃO CONTINUADA

O  exercício  responsável  da  profissão  supõe  um  processo  de  formação  continuada  no  qual  as 
universidades  desempenham papel  fundamental.  Nesse sentido,  devem ser  criadas  as  condições 
institucionais com vistas à intensa articulação da universidade com a sociedade, através da oferta 
constante de cursos de pós-graduação e extensão, bem como de semanas de estudos, conferências e 
eventos  que  permitam  aos  graduados  e  à  comunidade  o  acesso  à  Universidade  e  ao  saber 
acadêmico. 

19. CONEXÃO COM A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação das condições de funcionamento do curso de História da UNICENTRO se dará a partir 
de  objetivos  pré-estabelecidos,  mensuração  dos  resultados  obtidos  em  função  dos  meios 
disponibilizados.  Deste  modo,  variáveis  como qualificação,  titulação,  regime de trabalho,  infra-
estrutura de pesquisa, biblioteca etc., que são de responsabilidade das IES e de seus gestores, devem 
ser referenciais para todo e qualquer processo de avaliação.


	12. QUADRO DEMONSTRATIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS 200 HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

