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Ementa: Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História de
Minas Gerais e Regional. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos
conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias.
Conteúdo programático: Os temas estão apresentados no item cronograma. Visando a maior
participação do alunado, a disciplina definirá os temas e os problemas de estudo no contato
com os arquivos. Tais temas serão aprofundados nos seminários, na expectativa de
desenvolver nos alunos a capacidade de articular e desenvolver problemáticas no âmbito da
pesquisa e do ensino. Por fim, visa-se a promoção de materiais didáticos que tragam inovações
em conhecimento e formato.
Objetivos: Capacitação dos alunos quanto à crítica documental e à pesquisa. Apresentação das
potencialidades dos diversos arquivos locais que conservam documentos sobre Minas Gerias.
Viabilizar, instrumentalizar e estimular a produção de história regional. Aprofundar e produzir
conhecimento sobre Minas Gerais, associando pesquisa e confecção de material didático.
Metodologia: A metodologia se baseia na experiência investigativa como substrato para a
prática docente. No contato com os arquivos e documentos, buscar-se-á estabelecer problemas
que serão investigados e, posteriormente, tratados didaticamente.
Atividades avaliativas: Serão avaliados: a produção de “problemas fontes”, o aprofundamento
do conhecimento e a produção de material didático/pesquisa. As atividades avaliativas serão:
participação em sala, seminários, interlocuções, debates (“coffe worlds”) e trabalho final.
Cronograma:
1- Introdução ao método investigativo e a produção histórica. De 12 a 29 de Agosto.
2- Arquivos e Fontes: potencialidades de investigação e didáticas. 04 a 26 de Setembro.
3- Problemas Fontes: o que move é a pergunta. 2 a 10 de Outubro.
4- Preparação dos seminários: 16 a 18 de Outubro.
5- Seminários: 23 de Outubro a 14 de Novembro.
6- Instrução e confecção dos trabalhos finais: 20 de Novembro a 5 de Dezembro.
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