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EMENTA
Disciplina obrigatória que tem como objetivo a problematização da produção historiográfica e
da atualização sobre o debate concernente ao campo de pesquisa em que se insere o projeto.
Propõe-se o levantamento das recentes produções sobre o tema de pesquisa do aluno, em
livros e revistas especializadas, mapeamento dos principais autores e referenciais teóricos, o
campo de atuação e a circulação desses saberes, em nível nacional e internacional. O material
levantado deverá servir de subsídio para a elaboração do relatório de qualificação e do
primeiro capítulo da dissertação.
Objetivos
1. Levantar os principais autores e referenciais teóricos de cada tema de pesquisa;
2. Levantar as recentes produções sobre o tema de pesquisa em livros e revistas
especializadas;
3. Problematizar os objetivos dessas produções historiográficas;
4. Mapear o campo de atuação e a circulação desses saberes em nível nacional e
internacional.
METODOLOGIA
- Aulas expositivas e discussão em grupos
- Debate e apresentação da produção
-Análise dos dados coletados
AVALIAÇÃO
- Frequência: a presença é obrigatória e faltas só serão abonadas se justificadas. A ausência
nas discussões representará desconto na nota final.
- Participação nas discussões, considerando a qualidade das intervenções
- Apresentação do material levantado
- Elaboração de um paper de no máximo 20 páginas a partir do material de pesquisa
levantado.
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