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Ementa: Discussão  dos  projetos  de  pesquisa  dos  estudantes,  análise  dos  diferentes
procedimentos metodológicos que norteiam a produção do conhecimento histórico. Construção
dos instrumentos necessários para a elaboração de um texto historiográfico de diferentes fontes.

Descrição: 
Esta disciplina tem uma dimensão prática e outra teórica, no sentido de buscar o aprimoramento
da  pesquisa  que  vem  sendo  realizada  pelos/as  participantes  de  maneira  estruturada,  e  de
incrementar a sua profissionalização em termos de comunicação científica e apresentação de
resultados. O curso está organizado a partir do trabalho de pesquisa dos/as participantes. 

Objetivos: 
  Oportunizar  apoio  teórico-metodológico  a  partir  de seminários  a  estudantes  envolvidos  no

processo de construção da dissertação; 

  Oferecer feedback  sobre o trabalho de pesquisa por meio da crítica de um texto elaborado
por cada participante do curso que já tenha formato de capítulo de dissertação; 

  Ofertar um fórum de discussão sobre o processo de construção da dissertação. 

Programa 
1. Motivações para a pesquisa: 

a) A construção da problemática da pesquisa em meio à seleção de literatura relevante para o
tema. 

2. Os métodos propostos: 
a) A discussão em torno do projeto de pesquisa e da elaboração de textos derivados dele; 
b) Sujeitos da pesquisa; 
c) Materiais/métodos/fontes/documentos. 

3. A análise proposta. 
4. A discussão na pesquisa de mestrado em história: 

a) Limites dos métodos de pesquisa; 
b) Contribuições potenciais para a historiografia. 
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Metodologia de ensino:  Discussão das pesquisas em andamento a partir  da constituição de
seminários. Convite de especialistas para discutir aspectos teórico-metodológicos. 

Formas de avaliação: 
Serão aferidas I)  as  participações nos debates  sobre textos de leitura obrigatória e sobre a
produção de cada participante da disciplina; II) A entrega e apresentação de um artigo que seja
parte de sua dissertação; III) a entrega de comentário escrito  de artigo de outro/a participante
(normas para  o  artigo  e  para  o  comentário  estão  no  final  deste  plano  de ensino).  Todas as
atividades terão o mesmo peso na avaliação. A atribuição de conceitos segue o estabelecido no
regulamento do PPGH-Unicentro. Em caso de plágio ou autoplágio constatado na elaboração do
artigo, o/a participante será sumariamente reprovado na disciplina. 
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Normas para artigo

Para a elaboração do artigo, cada participante do curso deverá observar os seguintes aspectos: 
i)  Aspectos formais: O artigo deverá ser apresentado em papel A4, em espaço 1 ½, fonte

Times New Roman 12, título centralizado em caixa alta, seguido de autoria. O artigo deverá
ter  entre 20 e 25 páginas,  e o sistema de citação e referência deverá ser em notas de
rodapé ao fim de cada página,  organizadas  por  sequência  em algarismos indoarábicos.
Todas as referências devem seguir o padrão ABNT. 

ii) Aspectos científicos: O artigo deverá conter não apenas a discussão em torno dos aspectos
teórico-metodológicos e bibliográficos que serviram de base para a apresentação do projeto
de pesquisa de mestrado que agora está sendo desenvolvido pelo/a participante; o artigo
DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE apresentar forte discussão e análise de fontes que cada
participante está utilizando na sua pesquisa, em diálogo com a literatura pertinente. 

iii) Aspectos éticos: A construção do artigo deve ser pautada na observância estrita de questões
éticas, tais como o cuidado com o plágio (apropriação indevida de trechos de produções de
outros/as  autores/as)  ou  com o  autoplágio  (reapropriação  de  ideias  já  apresentadas  ou
publicadas pelo/a participante da disciplina em trabalhos científicos anteriores). Em caso de
constatação de plágio, o/a participante será automaticamente reprovado da disciplina.

Normas para a elaboração do comentário escrito

Para a elaboração do comentário escrito de forma narrativa (entre 3 a 5 páginas) sobre artigo de
participante da disciplina, deverão ser observadas as seguintes questões: 

Estrutura: 
• O argumento central está claro e fácil de ser identificado? 
• O artigo está bem organizado e com progressões lógicas? 
• Os pontos principais podem ser seguidos com facilidade? 
• As transições entre as partes do artigo estão bem feitas? 
• Há coerência em cada parágrafo que você escreveu? 
• O artigo começa com força argumentativa ou só generaliza? 
• Há maneira melhor para organizar o artigo? 

Estilo: 
• As citações e referências estão bem integradas ao argumento? Você identificou quem

fala? 
• Você está utilizando pontuação e sinais para comunicar com eficiência seu artigo? 
• A escrita está fluida? 4/4 
• A linguagem está clara? 
• A linguagem está vívida? 
• Há erros gramaticais, de expressão e de pontuação? 
• Há sentenças fragmentadas ou longas demais? 
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Conteúdo: 
• A problemática está apresentada de maneira clara? 
• A introdução chama a atenção do/a leitor/a? 
• As premissas são válidas e substanciais? 
• Você não está sendo vago na sua introdução? 
• A escrita está vívida com detalhe? 
• Cada argumento e opinião estão balizados? 
• Você tem certeza que seu leitor  poderá seguir  com exatidão as coisas que você está

escrevendo? 
• Os tópicos estão sendo manejados com criatividade? 
• Você verificou se há contradições no texto? 
• O uso dos conceitos é coerente com o texto? 
• Há interlocução efetiva entre o aporte teórico-metodológico e a análise das fontes? 
• O/a autor/a demonstra conhecer bibliografia específica da temática que estuda? 
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