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O curso contemplará discussões de caráter historiográfico, com ênfase tanto no 

diálogo constante entre a história e as ciências sociais quanto na identificação da 

especificidade do conhecimento histórico, relacionada ao trabalho com as fontes e ao 

estabelecimento de uma narrativa. Ainda que inspirada em uma bibliografia de referência, a 

dinâmica do curso estará alinhavada pelo problema de pesquisa dos alunos. Desse modo, 

cada aula consistirá na apresentação e discussão do projeto de tese de um aluno, que 

também indicará, previamente, uma fonte primária e um texto teórico (e/ou historiográfico) 

que sejam crucias para a construção do problema e do projeto de pesquisa. Os principais 

itens abordados na discussão serão: a delimitação do objeto de pesquisa, sua relevância 

historiográfica, a montagem do quadro teórico e da metodologia, a definição das fontes 

primárias e suas diferentes tipologias. 

Um tema que será desenvolvido e discutido ao longo da disciplina é o da ética e da 

integridade na prática de pesquisa em história. Em particular a utilização, citação e 

referenciamento de fontes e de bibliografia; utilização de recursos da internet e citação; 

originalidade, plágio e paráfrase; autoria, coautoria, agradecimentos e créditos; utilização 

de imagens e depoimentos; direitos autorais, patrimoniais e autorizações; comitês de ética 

de pesquisa.   

Serão abordados aspectos formais e importantes da arquitetura do projeto de 

pesquisa e da tese tais como título, resumo, palavras-chave, descrição de capítulos, revisão 

e discussão da bibliografia pertinente, referenciamento de fontes e bibliografia.  
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