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Organizar e subsidiar, com instrumental teórico-metodológico, reflexão crítica em 
conjunto com os discentes, sobre a validade e a coerência das articulações entre temática, 
bibliografia, metodologia, fontes e conceitos mobilizados em seus projetos de pesquisa, 
com o intuito de pensar a estruturação da dissertação em capítulos e subitens, 
relacionando as temáticas/problemáticas, as fontes e a bibliografia que serão tratadas em 
cada um. 
  

 

 

 

 

A disciplina pretende ser um espaço de reflexão sobre os métodos, técnicas e processos de 
elaboração e desenvolvimento de pesquisas na área de História. Propõe discussões 
programadas de historiografia e especialmente dos projetos individuais de alunos e 
professores participantes, visando a reformulação e o aprimoramento das investigações 
em curso no âmbito das linhas “Linguagens, identidades e subjetividades”; “História, 
territorialidades e diversidades”; “Práticas culturais e relações de poder.”  
  

 

 

 

 

 

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS 
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Unidade I - Apresentação e discussão dos projetos de pesquisa – leitura crítica 
Discussão conjunta dos projetos de pesquisa inscritos nas três linhas que compõem o 
Programa.  
A apresentação seguirá um roteiro cujos principais pontos são: 

a) Resumo;  
b) Metodologia de pesquisa; 
c) Fontes escolhidas e metodologia de tratamento;  
d) Percurso teórico conceitual; 
e) Bibliografia; 
d)   cronograma de atividades para o mestrado. 
 

Unidade II – Compartilhando experiências: pesquisa, tratamento de fontes e 
abordagens teórico-conceituais 
Palestras com professores/pesquisadores convidados  - da UFU ou de outras 
universidades/instituições – com a finalidade de apresentar e compartilhar metodologias 
no tratamento de fontes e abordagens teórico-conceituais de acordo com as temáticas 
dos projetos de pesquisa inscritos em cada uma das linhas. São previstas, no mínimo, 3 
palestras, referentes às abordagens das linhas de pesquisa do PPGHI  
 
Unidade III -  Estruturação da dissertação: um primeiro esboço. Problemáticas, fontes e 
bibliografia 
Nesta Unidade, os discentes trabalharão com o docente da disciplina ligado à linha de 
pesquisa à qual seu projeto está vinculado. Esta etapa prevê a produção e a apresentação 
da estrutura da dissertação, que deverá conter os seguintes pontos:  
- nomes (ainda que provisórios) dos capítulos previstos e seus subítens (se for o caso), 
assim como o tema/assunto/problemática que cada um vai tratar; 
- levantamento bibliográfico referente a cada um dos capítulos/subítens propostos; 
- levantamento e apresentação das fontes que serão objeto de análise da dissertação. 
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