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RESOLUÇÃO Nº 83-COU/UNICENTRO, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
A EMENTA DE DISCIPLINAS CONSTANTES
NESSE PROJETO PEDAGÓGICO ESTÁ
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 40/2014CEPE/UNICENTRO.

O
UNICENTRO:

REITOR

DA

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em História da UNICENTRO,
Campus Santa Cruz, e dá outras providências.

UNIVERSIDADE

ESTADUAL

DO

CENTRO-OESTE,

Faço saber que o Conselho Universitário, COU,
considerando os incisos II e IV, do art. 53, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB;
considerando a Resolução n° 13-CNE/CES, de 13 de março de 2002, do Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares
para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em História;
considerando a Resolução n° 1-CNE/CP, de 18 de fevereiro de 2002, do Conselho
Nacional de Educação/Conselho Pleno, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena;
considerando a Resolução n° 2-CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002, do Conselho
Nacional de Educação/Conselho Pleno, que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior;
considerando a Resolução n° 3-CNE/CES, de 2 de julho de 2007, do Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora-aula;
considerando a Resolução nº 62-CEPE/UNICENTRO, de 18 de junho de 2008;
considerando a Lei nº 9.394, de 20 de de dezembro de 1996,
aprovou, pelo Parecer nº 50-COU, de 4 de outubro de 2011, contido no Protocolo nº
10.361, de 9 de agosto de 2010, e eu sanciono, nos termos do art. 9º, inciso X, do Regimento da
UNICENTRO, a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História
da UNICENTRO, Campus Santa Cruz, conforme o contido nesta Resolução.
Art. 2º A carga horária do Curso de que trata esta Resolução é de 3.071 horas.
Parágrafo único. Até 20% da carga horária a que se refere o caput deste artigo pode
ser ministrada na modalidade de ensino a distância.”
Art. 3º O período de integralização desse Curso é de, no mínimo, quatro e, no
máximo, sete anos.
Art. 4º Esse Curso é oferecido em período matutino e noturno, com quarenta vagas
anuais, para cada turno.
Art. 5º A departamentalização das disciplinas, o ementário e a matriz curricular
constam dos Anexos I, II e III, desta Resolução.
Art. 6º A matriz curricular desse Curso está organizada segundo o Regime Seriado
Anual com disciplinas anuais previsto no Regimento da UNICENTRO.
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Art. 7º Os objetivos desse Curso são:
I – proporcionar ao profissional de História uma sólida formação teóricometodológica, 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;
II – eliminar a falaciosa separação entre licenciatura e bacharelado;
III – formar historiador capaz de atuar em todo e qualquer campo em que o
conhecimento de História deva ser aplicado, elaborado e reelaborado;
IV – superar a 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;
V – implantar um processo de trabalho que leve à criação, consolidação e
desenvolvimento de atuação na extensão universitária;
VI – fomentar 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;
VII – definir conteúdos com respectivas metodologias e processo de avaliação,
adequados à matriz curricular;
VIII – criar 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;
IX – 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.
Art. 8° O graduado em História deve possuir o seguinte perfil profissional:
I – estar 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;
II – condições de suprir demandas sociais relativas ao seu campo de conhecimento,
com ênfase em ensino, dado que se trata de uma licenciatura;
III – capaz de atuar na preservação do patrimônio, em assessorias a entidades
públicas e privadas em diferentes setores da sociedade;
III – formação humanista empreendida com uma visão mais ampla frente aos
diversos matizes da sociedade contemporânea;
IV – atuar nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, transformando o saber
acadêmico em ação comunitária e profissionalismo.
Art. 9º O projeto pedagógico do curso de História da UNICENTRO visa formar um
profissional com os conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes habilidades e
competências:
I – dominar diferentes concepções teórico-metodológicas que referenciam a
construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas;
II – problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos,
a constituição de diferentes relações de tempo e espaço;
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III – conhecer as interpretações propostas pelas principais escolas historiográficas, de
modo a trabalhar diferentes narrativas, metodologias e teorias;
IV – transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento
construindo uma prática transdisciplinar;
V – 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;
VI – 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.
Art. 10. O Projeto Pedagógico aprovado por esta Resolução passa a vigorar a partir
do ano de 2012.
Art. 11. Com fundamento na Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, da
Presidência da República, ficam aprovadas as diretrizes para realização de estágio não obrigatório
do Curso de Licenciatura em História da UNICENTRO, Campus Santa Cruz, constante do Anexo
IV, desta Resolução.
2003.

Art. 12. Revoga-se a Resolução nº 49-COU/UNICENTRO, de 23 de dezembro de
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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ANEXO I, DA RESOLUÇÃO Nº 83-COU/UNICENTRO, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
DEPARTAMENTALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS
1. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
DISCIPLINA
1.1. Antropologia Cultural
1.2. Didática para o Ensino de História
1.3. Estágio Supervisionado I
1.4. Estágio Supervisionado II
1.5. História Antiga
1.6. História Contemporânea I
1.7. História Contemporânea II
1.8. História da África e da Cultura Afro-Brasileira
1.9. História da América I
1.10. História da América II
1.11. História das Religiões
1.12. História do Brasil I
1.13. História do Brasil II
1.14. História do Brasil III
1.15. História do Paraná
1.16. História e Ensino
1.17. História e Pesquisa
1.18. História Medieval
1.19. História Moderna
1.20. Historiografia Brasileira
1.21. Introdução aos Estudos Históricos
1.22. Sociologia
1.23. Teoria da História I
1.24. Teoria da História II
1.25. Tópicos Especiais I
1.26. Tópicos Especiais II
1.27. Tópicos Especiais III

CARGA HORÁRIA
102
102
136
136
136
102
102
102
102
102
136
136
102
136
102
102
102
136
136
102
102
136
102
136
68
68
68

2. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
DISCIPLINA
2.1. Filosofia

CARGA HORÁRIA
102

3. DEPARTAMENTO DE LETRAS
DISCIPLINA
3.1. Libras

CARGA HORÁRIA
68
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4. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
DISCIPLINA
4.1. Psicologia da Educação

CARGA HORÁRIA
68

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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ANEXO II, DA RESOLUÇÃO Nº 83-COU/UNICENTRO, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS
1. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
1.1. Antropologia Cultural
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.
1.2. Didática para o Ensino de História
Estudo e avaliação crítica dos processos de ensino-aprendizagem, planejamento, currículo e avaliação à luz
das diferentes concepções de Ensino de História.
1.3. Estágio Supervisionado I
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.
1.4. Estágio Supervisionado II
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.
1.5. História Antiga
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.
1.6. História Contemporânea I
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.
1.7. História Contemporânea II
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.
1.8. História da África e Cultura Afro-Brasileira
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.
1.9. História da América I
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.
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1.10. História da América II
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.
1.11. História das Religiões
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.
1.12. História do Brasil I
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.
1.13. História do Brasil II
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.
1.14. História do Brasil III
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.
1.15. História do Paraná
Estudo da fundação 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.
1.16. História e Ensino
Discussões temáticas e conceituais que possam embasar a produção do conhecimento histórico escolar.
1.17. História e Pesquisa
Fazer historiográfico, práticas e problematização das fontes na elaboração de um projeto de pesquisa.
1.18. História Medieval
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.
1.19. História Moderna
Estudo das sociedades modernas europeias 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.
1.20. Historiografia Brasileira
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.
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1.21. Introdução aos Estudos Históricos
Estudo dos fundamentos do conhecimento histórico, em suas dimensões teóricas e de método. Debate acerca
dos problemas referentes ao ensino e à pesquisa.
1.22. Sociologia
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.
1.23. Teoria da História I
Estudo das concepções de História e análise da produção historiográfica entre o início do século XVII e o
final do século XIX.
1.24. Teoria da História II
Estudo das múltiplas correntes historiográficas e suas referências teórico-metodológicas do século XX e
início do século XXI.
1.25. Tópicos Especiais I
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.
1.26. Tópicos Especiais II
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.
1.27. Tópicos Especiais III
Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas que se realizam no Departamento de
História, das suas linhas de pesquisa e /ou de discussões prévias entre alunos e professores.
2. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
2.1. Filosofia
Estudo das idéias filosóficas do período Antigo até a época Contemporânea.
3. DEPARTAMENTO DE LETRAS
3.1. Libras
Contexto do ensino de libras e noções básicas dos aspectos linguísticos de libras.
4. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
4.1. Psicologia da Educação
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.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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ANEXO III, DA RESOLUÇÃO Nº 83-COU/UNICENTRO, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
Unidade Universitária de Guarapuava
CURRÍCULO PLENO
CURSO: HISTÓRIA - Licenciatura (Curso.2012)
DISCIPLINAS

Antropologia Cultural
Filosofia
História Antiga*
História Medieval*
Introdução aos Estudos Históricos*
Psicologia da Educação*
Sociologia*
Didática para o Ensino de História*
História da África e da Cultura Afro-Brasileira*
História das Religiões*
História do Brasil I*
História Moderna*
Teoria da História I
Tópicos Especiais I
Estágio Supervisionado I
História Contemporânea I*
História da América I*
História do Brasil II*
História do Paraná*
Libras
Teoria da História II
Tópicos Especiais II
Estágio Supervisionado II
História Contemporânea II*
História da América II*
História do Brasil III*
História e Ensino*
História e Pesquisa*
Historiografia Brasileira
Tópicos Especiais III
SUBTOTAL (horas-aula)
SUBTOTAL (horas)
Atividades Complementares (horas)
Estágio Supervisionado (horas)
TOTAL

1ª

SÉRIES
2ª
3ª

4ª

3
3
4
4
3
2
4
3
3
4
4
4
3
2
4
3
3
3
3
2
4
2

23

23

24

4
3
3
4
3
3
3
2
25

C/H

102
102
136
136
102
68
136
102
102
136
136
136
102
68
136
102
102
102
102
68
136
68
136
102
102
136
102
102
102
68
3230
2691
200
180
3071

(*) Disciplinas que compõem as 400 horas de prática de ensino.

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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ANEXO IV, DA RESOLUÇÃO Nº 83-COU/UNICENTRO, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
FORMAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
Curso de Licenciatura em História, Campus Santa Cruz, UNICENTRO
DESCRIÇÃO
Os estágios não-obrigatórios são desenvolvidos de acordo com os objetivos de formação
profissional que se almeja, de acordo com a Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.
OPERACIONALIZAÇÃO
Compreende-se como estágio não obrigatório, atividades administrativas e 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 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.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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