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11..  OO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  EE  LLEETTRRAASS  
 

1.1. Histórico do Departamento e do curso de História 

 O Departamento de Ciências Sociais e Letras da Universidade de 

Taubaté funciona em prédio construído em 1895, originalmente destinado a 

abrigar a Associação Artística e Literária de Taubaté. Tombado pelo Patrimônio 

Histórico, o prédio foi restaurado e adaptado para que nele funcionassem os 

Departamentos de Ciências Sociais e Letras (DCSL) e de Pedagogia, até 2004. 

A partir de 2005, o Departamento de Pedagogia mudou-se para novo 

endereço, permanecendo no prédio apenas o Núcleo de Pesquisas 

Educacionais. Ainda a partir de 2005, o prédio passou a acolher o Instituto 

Básico de Humanidades (IBH), que funciona em uma sala localizada no 

segundo pavimento. A partir de 2008, passou a abrigar também o 

Departamento de Serviço Social, o qual, em 2016, passou a integrar 

plenamente os demais cursos que funcionam no prédio, ficando sob gestão da 

mesma direção dos cursos de Letras, História e Geografia.  

O curso de História foi autorizado a funcionar pelo Decreto Federal 

nº41.462, de 07 de maio de 1957, e teve seu reconhecimento pelos Decretos 

Federais nº. 51.007, de 16 de maio de 1963, e nº. 69.509, de 8 de novembro de 

1971.  

 O Curso de História, antes em regime anual, foi aprovado para o regime 

de semestralidade a partir de 2013 pela Deliberação CONSEP nº 162/2012, 

com duração de seis (06) semestres. 

 Em 2014, pelo processo CSL 212/2015, foi aprovada uma alteração da 

grade curricular do Curso para a supressão da disciplina “Atividade Pedagógica 

e Integradora” (API), considerando que não houve prejuízo ao aluno. 

 Posteriormente, em atendimento à orientação do Conselho Estadual de 

Educação (CEE) para adequação da grade curricular do Curso de Licenciatura 

em História presencial da Universidade de Taubaté, consoante com as 
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diretrizes pedagógicas homologadas na Deliberação CEE 132/2015, que altera 

a Deliberação 111/2012, que fixa as Diretrizes Curriculares Complementares 

nos cursos de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas oferecidos pelos 

estabelecimentos de Ensino Superior vinculados ao sistema estadual, a grade 

curricular do Curso de História passou por novas alterações e hoje é norteada 

pela Deliberação CONSEP nº 212/2015.   

  

1.2. Gestão Acadêmica 

 Diretora do Departamento: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

Instituído pela deliberação CONSEP n° 119/2013 de 27/06/2013 e 

acompanhando seu regulamento CONSEP nº 231/2015, são membros 

do NDE do Curso de Biologia modalidade bacharelado e licenciatura: 

Presidente: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

Membros:  Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

Profa. Dra. Suzana Lopes Ribeiro Salgado 

Prof. Me. Armindo Boll 

Prof. Dr. Mauro Castilho Gonçalves 

 

 Conselho do Departamento – CONDEP 

Órgão que coordena e fiscaliza as atividades do curso, aprovando as 

medidas propostas pelas Comissões do Departamento, que avalia os 

processos de estudo de currículo para transferência, que opina sobre 

aproveitamento das disciplinas e que decide sobre casos disciplinares 

apresentados pelo Chefe de Departamento, além de outras atividades que lhe 

são conferidas pelo Regimento Geral da Universidade. 
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O CONDEP é órgão de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora 

e, juntamente com a chefia, participa da administração do Departamento. Na 

sua esfera de abrangência, é constituído pelos seguintes membros: 

 Presidente: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

 Representantes do Corpo Docente: 

Prof. Me. Luzimar Goulart Gouvea 

Profa. Dra. Márcia Maria Dias Reis Pacheco 

Prof. Me. René Antonio Novaes Júnior 

Profa. Ma. Deise Nancy Urias de Morais  

Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro 

 Representante dos Funcionários: 

Neide Filomena de Carvalho 

 Representante do Corpo Discente: 

Marcela Galvão Andrade 

Natália Regina de Oliveira Teberga 

 

 Coordenações 

 Os coordenadores de curso acumulam as funções de Coordenação do 

Curso, Coordenação de Trabalho de Graduação (TG) e Coordenação de 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). A partir de 2016, os cursos 

apresentam as seguintes coordenações: 

 Coordenação de Letras: Profa. Dra. Maria do Carmo Almeida 

 Coordenação de História: Profa. Dra. Rachel Duarte Adbala  

 Coordenação de Geografia: Prof. Me. René Antonio Novaes Júnior 

 

1.3. Infraestrutura do Departamento 

O DCSL, o IBH e o Departamento de Serviço Social compartilham 2 

banheiros para professores (masculino e feminino), 1 banheiro para 

funcionários; 2 banheiros para alunos (masculino e feminino); 1 cantina; 1 sala 
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para xerografia; 1 cozinha/copa. Desde de 2009, a sala do antigo Laboratório 

de Línguas e a sala de estudos a ele contígua, do DCSL, passaram a ser 

utilizadas pelo curso de Serviço Social. Abaixo outros espaços referentes à 

infraestrutura do DCSL: 

 

1.3.1. Laboratório de Informática 

 O Laboratório de Informática conta com: 20 Computadores Intel Core 2 

Duo, Memória de 2GB e HD de 160G. Sistema operacional Windows XP 

Professional, Pacote Office, Spring 5.1.8 e Antivírus Eset 1 AMD Sempron, 

Memória 1GB e HD 500GB. Sistema operacional Windows XP Professional, 

Pacote Office, Spring 5.1.8 e Antivírus Eset 4 Intel Dual Core, Memória 1GB e 

HD 160GB. Sistema operacional Windows XP Professional, Pacote Office, 

Spring 5.1.8 e Antivírus Eset. O laboratório apresenta um total de 25 

equipamentos. 

 Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h, das 12h10min às 16h e das 17h às 21h. Em alguns horários, o laboratório 

é reservado para uso exclusivo de turmas específicas, para aulas de 

Informática (TICs) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

 Esse local atende aos alunos do Departamento e dos demais 

Departamentos da UNITAU e também atende aos professores, tanto para 

atividades de pesquisa na Internet, quanto em aulas ministradas no 

Laboratório. 

 Para auxiliar alunos e professores, bem como cuidar da parte 

operacional do laboratório, há um funcionário responsável por essas atividades, 

o técnico Josué Lúcio Júnior. 
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1.3.2. Biblioteca 

 A Biblioteca de Ciências Sociais e Letras, Filosofia, Pedagogia e Serviço 

Social tem um acervo de 42.283 exemplares e 23.500 títulos entre livros, 

Trabalhos de Graduação (TG), Monografias de Especializações, Dissertações 

de Mestrado, Teses de Doutorado e multimídias. Quanto aos periódicos 

nacionais, há 6.822 exemplares e 332 títulos; e quanto aos periódicos 

estrangeiros, 1.640 exemplares e 56 títulos, nas áreas de Educação, Filosofia, 

História, Geografia, Letras, Serviço Social e afins. O acervo é frequentemente 

atualizado, atendendo a solicitações dos professores, coordenadores e 

também às bibliografias dos planos de ensino. 

 A Biblioteca está ligada ao Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi, que 

coordena as atividades das 14 Bibliotecas existentes na Universidade. O 

acervo total das bibliotecas é de aproximadamente 197.438 exemplares de 

obras em geral e 72.021 exemplares de periódicos. O SIBi conta também com 

uma Biblioteca Eletrônica – CPB (Centro de Pesquisa Bibliográfica), em que o 

interessado tem acesso a informações do Portal CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br) ao COMUT e a outras bases de dados. Todas 

as informações estão disponibilizadas no Software Gerenciador de Rotinas de 

Biblioteca – SOPHIA, e as Bibliotecas funcionam em rede única. O acesso às 

informações é feito nos terminais de consulta, via Internet, de qualquer 

aparelho ou diretamente no local. O acervo é de livre acesso, podendo o aluno 

ir diretamente ao encontro da informação. A disposição dos materiais nas 

estantes corresponde ao endereço que o Sistema Sophia indica. Assim, o 

aluno pode fazer consultas sobre o acervo disponível, reservar e renovar obras 

e usufruir de outros serviços. 

 Na Biblioteca, há 03 salas para estudos em grupo (capacidade para 52 

lugares); 01 sala para estudo individual (capacidade para 08 pessoas); 01 sala 

para orientação de Trabalho de Graduação - TG (capacidade para 12 

pessoas); e, uma sala para pessoas com deficiência. 

 A Biblioteca conta com uma equipe de 03 auxiliares e uma Bibliotecária 

– Luciene Lopes da Costa Rêgo. O horário de atendimento é de segunda a 

http://periódicos.capes.gov.br/
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sexta-feira, das 8h às 21h45min, e aos sábados, das 8h às 12h. O contato 

pode ocorrer pelo telefone (12) 3631 2006 ou pelos e-

mails: sibi.letras@unitau.br / sibi.ssocial@unitau.br. Todas essas informações 

foram atualizadas em dezembro de 2015. 

 

1.3.3. Salas de Aula 

 O prédio apresenta 14 salas de aula: 111, 112, 113, 114, 119 A, 119 B, 

120, 207, 210, 211, 212, 221, 222, 223. 

 Nas salas de nº 210, 211, 221, 222 e 223, há aparelho multimídia 

instalado no teto. As salas de nº 109 e 207 estão equipadas com TV. As salas 

de aula destinadas ao DCSL são usadas pelos cursos de graduação em Letras 

(habilitação Português/Inglês e Português/Espanhol), História e Geografia; 

pelos cursos de extensão em Expressão Oral em Inglês e em Espanhol e de 

outros que sejam aprovados para a realização no semestre, vinculados ao 

DCSL; pelos cursos de especialização em Língua Inglesa, Língua Portuguesa e 

Literatura, também vinculados ao DCSL, e pelo curso de Educação, História, 

Política e Sociedade, vinculado ao Departamento de Pedagogia; e, por fim, 

pelas turmas do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada (PPG 

LA) – Mestrado. Há espaço, ainda, para funcionamento de uma turma do 

Mestrado em Ciências Ambientais. 

 

1.3.4. Salas com Ambientes Específicos 

 No DCSL, constam as seguintes salas específicas de: 

 Coordenação do curso de Letras: apresenta acervo “Monteiro Lobato” 

e “Maria Helena Martins de Oliveira” e é equipada com um computador; a sala 

é destinada para trabalhos gerais de coordenação, como orientação de AACC 

mailto:sibi.letras@unitau.br
mailto:sibi.ssocial@unitau.br
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e recebimento de relatórios dessas atividades, e para Supervisão de Estágio 

(feita por docente responsável por esse componente curricular); 

 Coordenação do curso de História: apresenta mapoteca e é equipada 

com dois computadores; destinada para trabalhos gerais de coordenação, 

como orientação de AACC e recebimento de relatórios dessas atividades; 

aberta, ainda, ao Núcleo de Estudos em História e ao Programa de Extensão 

Universitária História em Ação; 

 Coordenação do curso de Geografia: apresenta mapoteca, 

computador e impressora; destinada para trabalhos gerais de coordenação, 

como orientação de AACC e recebimento de relatórios dessas atividades; 

aberta, também, ao Núcleo de Estudos em Geografia;  

 Projeto “Taubaté Tempo e Memória”: direcionado a estudos de 

História, Tradições Culturais e Comunidade; nesta sala também funciona 

o Núcleo Regional do Instituto de Estudos Valeparaibanos; 

 Secretaria do Mestrado em Linguística Aplicada; 

 Orientação e Projetos do Programa de Mestrado em Linguística 

Aplicada; 

 Centro Acadêmico (CA) de Letras, História e Geografia; 

 Secretaria e Direção do DCSL; 

 Sala de professores; 

 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE; 

 Laboratório de Informática. 

 

1.4. Recursos de apoio didático-pedagógico 

 Além dos materiais e equipamentos que constam nas salas de 

ambientes específicos, o DCSL conta com seis aparelhos de multimídia móveis 

e cinco aparelhos de multimídia fixos, dez netbooks e dois aparelhos de DVD. 
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1.5. Recursos Humanos 

1.5.1. Secretaria 

 Secretária: Roseli da Conceição de Oliveira 

 Auxiliares Administrativos: Rita de Cássia Ortiz, Neide Filomena de 

Carvalho 

 Estagiários: Carlos Orlando Delle Piagge Junior, Claudio Florençano de 

Medeiros e Márcio de Lima Portela Filho. 

 

1.5.2. Corpo Docente 2016   

O Corpo docente do curso é composto por 54% de doutores, 33% de 

mestres e 13% de especialistas. O quadro completo com todos os professores 

do curso está no item 2.6. 
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22..  OO  CCUURRSSOO  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA    
 

2.1. Informações Gerais do Curso de História 

 Habilitações: Licenciatura em História 

 Número da Deliberação (Matriz curricular): CONSEP nº 212/2015 

 Grau Acadêmico: Licenciatura Plena 

 Período de funcionamento: matutino e noturno 

 Regime letivo: semestral 

 Número de vagas: 40 

 Prazo de Integralização: mínimo de 6 semestres e máximo de 10 

semestres 

 Conceito no Exame Nacional de cursos: 3 

 Nota do último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 3 

 Reconhecimento da IES: Reconhecida pelo Decreto Federal nº 

51007/63, de 16/05/63 

 Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 617/12, de 

12/12/2012, por 2 (dois) anos. 

 Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 176/08, de 

17/04/2008, vinculada ao ciclo avaliativo 

 Renovação pelo tempo que mantiver a nota 4 obtida no ENADE: Portaria 

CEE/GP nº 012/03 de 24/01/03  
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2.2. Objetivos do Curso 

 Os objetivos do Curso de História são: 

a) Promover uma sólida formação científica e crítica ao profissional que irá 

atuar na área de ensino; 

b) Incentivar a pesquisa no campo da História, principalmente sobre as 

temáticas contemporâneas, de acordo com as várias linguagens dos 

agentes sociais; 

c) Oportunizar situações para estudo e análise dos aspectos humanistas da 

disciplina História, assim como de outras disciplinas, em detrimento de uma 

visão utilitária e tecnicista; 

d) Enfocar os vários aspectos que possibilitam a articulação entre a macro-

história e a singularidade dos acontecimentos que compõem a micro-

história, para compreensão do processo histórico. 

 

2.3. Perfil do profissional a ser formado 

 O formando do curso de História deverá ser um profissional portador de 

ampla visão do processo histórico e competente, também, para colaborar na 

análise dos fatos contemporâneos e no estudo de problemas ambientais e de 

minorias sociais. O profissional licenciado em História será capaz de:  

 Compreender e avaliar o processo de transformação da 

sociedade humana mediante uma ampla formação global;  

 Conhecer as ciências humanas para produzir novas formas de 

avaliação no campo da pesquisa e interpretação de dados 

históricos;  
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 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações 

naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu “lugar-

mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade das 

relações e transformações que tornam concreta a realidade;  

 Apresentar amplo conhecimento político, econômico e social da 

civilização humana e 

 Possuir uma visão concreta das relações do Homem com o meio 

físico. 

2.4. Campo de atuação 

No ensino fundamental e médio, da rede pública ou particular, o profissional de 

História pode atuar como professor. Poderá atuar também em Secretarias de 

Cultura ou em instituições congêneres, tais como: arquivos, museus, centros 

de documentação e bibliotecas. Ainda, como assessor, em empresas e 

veículos de comunicação, no resgate e registro de informações históricas na 

área editorial. Será pesquisador ou consultor em instituições públicas ou 

privadas, assim como para clientes individuais. Terá oportunidade de lecionar 

em instituições que requeiram domínio de conteúdo e experiência na área, 

inclusive no ensino superior, mediante curso de pós-graduação. No 

desenvolvimento dessas atividades, estará sempre consciente de seu papel 

social e histórico. 
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2.5. Matriz Curricular - Disciplinas por período 

DISCIPLINAS 

 

1º Período 

Filosofia da Educação 

História e Políticas Educacionais 

História, Cultura e Sociedade Brasileira 

Historiografia 

Língua Portuguesa: Leitura e Escrita 

Total do período 

 

CH  

Presencial 

 

80 

80 

80 

80 

80 

400 

CH  

a distância 

DISCIPLINAS 

 

2º Período 

Formação Brasil Colônia 

História Antiga 

História Econômica Geral 

História Ibérica 

História Regional 

Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos 

Total do período 

 

CH 

Presencial 

 

80 

80 

80 

40 

80 

40 

400 

CH  

a distância 

DISCIPLINAS 

 

3º Período 

Brasil Colônia – Século XVII 

História Medieval 

Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação 

Teoria da História: ensino e fundamentos 

Total do período 

 

CH 

Presencial 

 

80 

80 

80 

80 

80 

400 

CH  

a distância 

DISCIPLINAS 

 

4º Período 

Didática  

Ensino de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 

Estudo e Ensino de Burguesia e Cultura Medieval 

História da África 

História Moderna 

Metodologia de História: ensino e pesquisa  

Total do período 

 

CH 

Presencial  

 

80 

40 

40 

80 

80 

80 

400 

CH  

a distância 
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DISCIPLINAS 

 

5º Período 

Didática Específica de História 

Gestão Educacional 

História Contemporânea 

História da América Colonial 

História do Brasil Império 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Total do período 

 

CH 

Presencial 

 

80 

40 

80 

80 

80 

40 

440 

CH  

a distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS 

 

6º Período 

Economia Brasileira 

Ensino da História Contemporânea do Século XX 

História da América Independente 

História do Brasil República 

História Social da Arte 

Seminários de Prática de Ensino de História 

Total do período 

 

Carga Horária total de aulas de 50 minutos 

CH 

Presencial  

 

40 

80 

80 

80 

40 

80 

400 

 

2.400h/a   

 

CH  

a distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 

Estágio Supervisionado 

Trabalho de Graduação – TG  

Carga horária de aulas (2.400h/a) convertida em horas 

Carga horária de atividades a distância (96h/a) convertida em 

horas        

Carga horária total do Curso 

200h 

400h 

120h 

2.000h 

80h 

 

2.800h 
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Disciplinas de Formação Didático-Pedagógica 

Curso 
Carga 

Horária 

CH  
Formação 
Didático-

Pedagógico 

% 

Curso de HISTÓRIA – 
Licenciatura 

2.800h 846h 30,21 

 

Disciplinas Carga Horária 
Didática  

 
80 

Didática Específica de História 

 
80 

Ensino da História Contemporânea do Século XX 

 
80 

Ensino de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 

 
88* 

Estudo e Ensino de Burguesia e Cultura Medieval 

 
40 

Filosofia da Educação 

 
80 

Gestão Educacional 

 
88* 

História e Políticas Educacionais 

 
80 

Metodologia de História: ensino e pesquisa  

 
80 

Psicologia da Educação 

 
80 

Seminários de Prática de Ensino de História 

 
80 

Sociologia da Educação 

 
80 

Teoria da História: ensino e fundamentos 

 
80 

Total da carga horária em aulas 1016 h/a 
 

Total da carga horária em horas 846,66 
 

* 40 h/a aulas presencias e 48 h/a de atividades a distância 
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2.5.1. Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA 

O Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) é o “local virtual” da 

Universidade de Taubaté no qual professores e alunos podem interagir, 

fazendo uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para as 

disciplinas com carga horária a distância. 

Esse é um tipo de ambiente que utiliza plataformas especialmente 

planejadas para abrigar cursos. No caso do Curso de História, as aulas a 

distância são ministradas no EVA e a plataforma utilizada é o Moodle. Nela, 

existem áreas para apresentação de conteúdos em vídeo, animações, textos, 

atividades de verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas. 

Também estão disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de 

chats, e interação assíncrona, como os fóruns de discussão. 

A organização do ambiente virtual permite ao aluno um 

acompanhamento organizado e sistematizado daquilo que é estudado a cada 

semana. A recuperação da informação e dos conteúdos estudados também é 

um dos benefícios proporcionados pelos cursos a distância. 

O EVA foi criado pela Deliberação CONSUNI 051/2014, que pode ser 

acessada no link: http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/ 

Consuni_2014/ consuni_051_2014_1415736133.pdf. 

 

2.6. Quadro de Professores do Curso de História – 1º Semestre de 20161 

PROFESSOR DISCIPLINAS TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Armindo Boll 
cartataubate2@bol.com.br 

 História, Cultura e Sociedade 
Brasileira 

 História Contemporânea 
 Trabalho de Graduação 

Mestre I 

Deise Urias de Morais 

d.uriasdemorais@gmail.co
m 

 Língua Portuguesa: Leitura e 
produção de texto 

Especialista I 

                                                           
1 Baseado nas especialidades de cada professor, podendo sofrer alteração para adequações 
de diversas naturezas (incompatibilidade de horários, diminuição ou aumento de carga horária 
por parte de um professor, licenças médicas ou afastamentos do professor para outras 
atividades etc.) 

https://moodle.org/
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
mailto:cartataubate2@bol.com.br
mailto:d.uriasdemorais@gmail.com
mailto:d.uriasdemorais@gmail.com
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Edson Trajano Vieira 
trajano@unitau.br 

 História Econômica Geral Doutor I 

Isabel Cristina de Moura 
isabelcmoura@hotmail.co
m 

 Psicologia da Educação 
 Estágio Supervisionado 

Mestre P 

Maria Fátima de Melo 
Toledo 
melotoledo@gmail.com 

 História da América Colonial 
 Brasil Colônia século XVIII 
 Trabalho de Graduação 

 

Doutora I 

Márcia Maria Dias Reis 
Pacheco 
mareispacheco@ig.com.br 

 Didática Doutora I 

Mauro Castilho Gonçalves 
mauro_castilho@uol.com.
br 

 História e Políticas 
Educacionais 

 Trabalho de Graducação 
Doutor I 

Rachel Duarte Abdala 
rachel.abdala@gmail.com 
rachelsaxi@hotmail.com 

 Teoria da História: ensino e 
fundamentos 

 Didática Específica do Ensino 
de História 

 História do Brasil Império 
 Trabalho de Graduação  
 Coordenação do Curso de 

História (coordenação de 
Acadêmico-Científico-Culturais 
– AACC e de Trabalho de 
Conclusão de Curso – TG) 

Doutora I 

Regina Celli Szchwenck 
de Jesus dos Santos 
reginacellisantos@bol.com
.br   

 Gestão Educacional Doutora H 

René Antonio de Novaes  
Júnior 
rene@dsr.inpe.br 
 

 Ensino de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

Mestre I 

Sandra Aparecida 

Vitoriano 
 Língua Brasileira de Sinais – 

Libras 

Especialista H 

Silvio dos Santos 
silune@bol.com.br 
silvio.santos@unitau.com.
br 

 Filosofia da Educação Mestre I 

Silvio Luiz da Costa 
siluco@uol.com.br 

 Sociologia da Educação 
 

Doutor P 

Suzana Lopes Ribeiro 
Salgado 
suzana.ribeiro@falaescrita
.com.br 

 Historiografia 
 História Medieval 
 Trabalho de Graduação 
 

Doutora I 

Viviane Dinês de Oliveira 
R. Bartho* 
viviane_dines@yahoo.com
.br 
vivianebartho@usp.br 

 Língua Portuguesa: 
leitura/escrita 

Mestra P 

* Professora ministrou aula até 31/05/2016 e não faz mais parte do quadro de professores da 
Universidade e não faz mais parte do quadro de professores da Universidade. 

**Currículos Lattes no item 4.3.3. – Produção Acadêmica dos professores do Departamento. 

mailto:trajano@unitau.br
mailto:isabelcmoura@hotmail.com
mailto:isabelcmoura@hotmail.com
mailto:melotoledo@gmail.com
mailto:mareispacheco@ig.com.br
mailto:mauro_castilho@uol.com.br
mailto:mauro_castilho@uol.com.br
mailto:rachel.abdala@gmail.com
mailto:rachelsaxi@hotmail.com
mailto:reginacellisantos@bol.com.br
mailto:reginacellisantos@bol.com.br
mailto:rene@dsr.inpe.br
mailto:silune@bol.com.br
mailto:silvio.santos@unitau.com.br
mailto:silvio.santos@unitau.com.br
mailto:siluco@uol.com.br
mailto:suzana.ribeiro@falaescrita.com.br
mailto:suzana.ribeiro@falaescrita.com.br
mailto:viviane_dines@yahoo.com.br
mailto:viviane_dines@yahoo.com.br
mailto:vivianebartho@usp.br
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2.7. Avaliação institucional - CPA 

O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado 

pela Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de 

avaliação tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de 

desempenho da Instituição por meio de atividades, cursos, programas, 

projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais. 

Nesse sentido, foi criada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) para 

proceder, segundo os 10 indicadores do SINAES, a organização e 

implementação do processo de avaliação institucional da Universidade. 

Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída 

no Sistema Estadual de Avaliação, optou por desenvolver seu processo 

interno de avaliação seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo 

MEC/INEP. Para construir a sistemática desse processo decidiu-se por 

organizar os procedimentos segundo dois eixos:  

 Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes 

institucionais, formulados a partir do desdobramento das 10 

dimensões da avaliação estabelecidas e  

 formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes 

de graduação de cursos presenciais (num primeiro momento), 

docentes e servidores técnico-administrativos. 

Ver deliberações que regulamentam o tema “Avaliação Institucional na 

Unitau” no Anexo E. 

 

2.8. Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno 

A Deliberação CONSEP 200/2015 dispõe sobre a verificação escolar 

nos cursos de graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de 

2016. Para conhecer a deliberação na íntegra, acessar o link: 
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http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_200_2015_1444223347.pdf.  

 

2.9. Programa de Formação Continuada - PROFOCO  

Por compreender que o professor é o responsável por transmitir 

conhecimento, incentivar a pesquisa e orientar de maneira eficiente os futuros 

profissionais para um mundo sem fim de oportunidades, posicionando-se na 

linha de frente com o nosso aluno, a outra ponta do processo ensino-

aprendizagem, a UNITAU, por meio da sua Pró-reitoria de Graduação, criou 

desde 2012 o PROFOCO (Programa de Formação Continuada) para despertar 

cada vez mais no professor a paixão pela docência, a mesma paixão que o fez 

eleger a Universidade de Taubaté como seu espaço de “ser docente”. 

O PROFOCO consiste numa série de ações e projetos voltados aos 

professores e coordenadores pedagógicos dos cursos, que oferece encontros 

de formação, com participação voluntária e inscrição on-line, sob forma de 

oficinas, minicursos e seminários de docência universitária, conduzidos por 

docentes da Instituição com reconhecido conhecimento na área ou professores 

convidados.  Dessa forma, visa promover, de modo efetivo, a melhoria da 

qualidade de ensino da Universidade de Taubaté, pela valorização docente. 

Também é uma oportunidade para que o professor se atualize e possa 

aprimorar-se a cada dia no exercício da docência. 

A Universidade preocupa-se em investir em sua equipe, em colaborar 

com a melhoria técnica da qualidade das aulas e em encantar nosso aluno. 

 

Mais informações: http://web.unitau.br/profoco/profoco.html  

   Pró-reitoria de Graduação

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://web.unitau.br/profoco/profoco.html
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33..  OOUUTTRROOSS  CCUURRSSOOSS  OOFFEERREECCIIDDOOSS  NNOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  EE  LLEETTRRAASS 

 

3.1. Cursos de Graduação 

I. Modalidade Presencial 

 

 Curso de graduação em LETRAS - Licenciatura 

 A partir de 2013, o curso de Letras passou a funcionar em regime 

semestral. É oferecido na modalidade licenciatura, no período noturno e 

matutino, com duração de 06 semestres. 

 São oferecidas 60 vagas no processo de Seleção Acadêmica. Oferecido 

na modalidade licenciatura, possibilita habilitações em:  

- Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas Literaturas, conforme 

Deliberação CONSEP nº 218/2015;  

- Língua Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas Literaturas, 

conforme Deliberação CONSEP nº 219/2015. 

O curso forma licenciados em Letras em até duas habilitações, que 

podem atuar, não apenas como professores de línguas e literaturas nas duas 

áreas, mas também como revisores (ou tradutores) de textos, coordenadores, 

supervisores e diretores em escolas de idiomas. 

 

 Curso de graduação em GEOGRAFIA - Licenciatura 

 A partir de 2013, o Curso de Graduação em Geografia passou a 

funcionar em regime semestral, no período noturno, com duração de 06 

Semestres. São oferecidas 40 vagas no processo de Seleção Acadêmica. 
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 Funcionando à luz da Deliberação CONSEP nº 211/2015, o curso 

prepara profissionais para atuação como professores em escolas da rede 

regular de ensino público e privado. 

 

II. Modalidade a distância 

 A Universidade de Taubaté obteve em 26 de março de 2009, por meio 

da Portaria nº 280, o credenciamento do Ministério da Educação (MEC) 

autorizando o oferecimento dos cursos de Educação a Distância (EaD).  Desde 

então, a UNITAU busca o crescimento e a expansão da EaD em nível nacional, 

mantendo a qualidade dos cursos oferecidos nesta modalidade.  

Os cursos de graduação a distância promovidos pelo NEAD – 

Universidade de Taubaté, na área de Ciências Humanas, estão vinculados ao 

DCSL, embora não sejam realizados no espaço físico do departamento: 

 Letras (Polo Taubaté/São José dos Campos); 

 História (Polo Taubaté/São José dos Campos); 

 Geografia (Polo Taubaté/São José dos Campos); 

 Sociologia (Polo Taubaté); 

 Filosofia (Polo Taubaté). 

 

3.2. Cursos de Extensão  

 No departamento, são realizados, com o apoio da Pró-reitoria de 

Extensão, os seguintes cursos de extensão universitária: 

 Expressão Oral – Língua Inglesa 

Coordenação: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

 

 Expressão Oral – Língua Espanhola 

Coordenação: Profa. Ma. Renata Aparecida de Freitas 



  

 24 

 

3.3. Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

 Língua Inglesa – Tópicos em Ensino e Aprendizagem 

 O curso tem os objetivos de:  

 Discutir as teorias do ensino e aprendizagem e de linguagem que 

submetem aos diversos métodos ou tradições de ensino de 

línguas, em relação aos seus contextos sócio-históricos. 

 Discutir a perspectiva sociointeracional de ensino e aprendizagem 

de línguas, com particular foco na língua estrangeira (Inglês). 

 Apresentar e discutir os conceitos que submetem à proposta de 

informação teórico-crítica do professor de línguas, na qual o curso 

se insere, e os passos para seu desenvolvimento. 

Coordenação: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

 

 Língua Portuguesa – Gramática e Uso 

      O curso tem os objetivos de:  

 Levar o aluno a uma revisão gramatical pela prática intensa do uso 

formal dos principais assuntos da gramática normativa do português.  

 Levar o aluno à reflexão sobre a norma-padrão e o uso das 

estruturas gramaticais na linguagem formal e informal. 

 Incentivar a reflexão sobre o ensino dos conteúdos abordados; 

incentivar a pesquisa, buscando integrar a experiência prática ao 

conhecimento acadêmico. 

Coordenação: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva e Profa. Dra. Maria 

Aparecida Garcia Lopes Rossi 
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 Literatura 

 O curso tem os objetivos de:  

 Aprofundar dados conceituais referentes à literatura, tendo em vista 

a importância da obra literária no contexto cultural das ciências 

humanas e das artes. 

 Conduzir o aluno ao tratamento crítico da obra literária em sua 

interação com o universo humanístico, propiciando-lhe uma visão 

integral e interdisciplinar do mundo da cultura. 

 Estimular a pesquisa literária, tanto a dedicada ao levantamento do 

material didático necessário para a docência, quanto a voltada para 

o exercício da produção crítico-científica. 

 Coordenação: Professoras Isabel Rosângela Santos Ferreira e Deise 

Nancy Urias de Morais 

 

3.4. Curso de Pós-graduação Stricto Sensu 

 Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada – Mestrado 

O curso tem como público-alvo professores de Língua Portuguesa e de 

outras áreas que buscam estudar a língua em seus aspectos teóricos e 

práticos. Especificamente, os trabalhos são relacionados às três linhas de 

pesquisa que atualmente norteiam o curso, a saber: Ensino e aprendizagem de 

línguas, Formação de professores de línguas e Processos discursos da 

linguagem verbal e não verbal. 

Coordenadora: Profa. Dra. Eliana Vianna Brito Kozma  
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44..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  EENNSSIINNOO  PPEESSQQUUIISSAA  EE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  

  

A indissociabilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a 

formação de profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir 

conhecimentos e habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e 

efetiva inserção de seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com 

o intuito de promover a articulação entre esses três pilares, o Departamento, a 

Coordenação e os professores do Curso de Licenciatura em História 

operacionalizam: 

 

4.1. Políticas de Estágio e de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC) 

 

4.1.1. Estágio Curricular Supervisionado 

A UNITAU criou e tem ampliado sua rede de convênios com empresas 

públicas e privadas, a fim de possibilitar uma efetiva estrutura de inserção do 

aluno no seu campo de estágio. A concepção pedagógica defendida pela 

UNITAU valoriza a integração da teoria com a prática para a formação dos 

futuros professores. A elaboração do regulamento de estágio considera as 

características da concepção pedagógica, do acompanhamento e supervisão 

do aluno, além dos aspectos operacionais e administrativos indispensáveis para 

o registro da titulação. 

Como parte integrante da formação e desenvolvimento profissional nas 

diferentes áreas, o estágio curricular supervisionado, representa um conjunto 

de atividades práticas que o estudante desenvolve na comunidade, nas 

instituições e nas empresas. Essas atividades guardam relação com a sua área 

de formação e são desenvolvidas sob a responsabilidade e acompanhamento 

da instituição formadora. 
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A atividade desenvolvida no estágio, fonte de produção de 

conhecimento, é um poderoso articulador da relação teoria-prática. Promove a 

capacitação profissional e a integração do jovem no mercado de trabalho, por 

meio de situações oportunizadas no âmbito dessa mesma realidade. Também 

possibilita o desenvolvimento de importantes habilidades e competências. 

 

Há duas modalidades de estágio supervisionado: 

 o estágio curricular obrigatório (um componente curricular vinculado 

à grade curricular do curso), no qual o estudante desenvolve 

atividades vinculadas a sua linha de formação; 

 o estágio curricular não-obrigatório realizado por livre escolha e 

atendendo ao interesse do aluno, como forma de enriquecimento 

curricular e aproximação com sua futura área de atuação. Tal 

atividade não substitui o estágio obrigatório. 

As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular supervisionado 

possibilitarão aplicar os conhecimentos adquiridos durante o Curso e socializar 

a experiência por meio de reflexão conjunta com o professor responsável pelo 

acompanhamento do estágio e o supervisor da unidade concedente. 

O importante no exercício do estágio é a convivência com pessoas de 

diferentes áreas, in loco, oportunizando reflexões, análise e interpretação de 

dados, fatos e situações, que contribuirá para sua formação acadêmica. 

Os alunos de Licenciatura têm como campo de estágio as escolas de 

ensino fundamental e médio, públicas e particulares, e os alunos dos demais 

cursos de graduação e da educação profissional técnico de ensino médio, as 

empresas e instituições públicas e privadas. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de Estágio Supervisionado constam 

do Anexo C. 
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4.1.2. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - AACC 

Completando o referencial formativo, as AACC são desenvolvidas ao 

longo do curso, como componentes curriculares enriquecedores. Devem 

possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do 

mercado de trabalho, integrando-as às diversas peculiaridades regionais e 

culturais. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de AACC constam do Anexo B. 

 

4.2. Programas e Projetos de Extensão 

 

 Programa História em Ação 

Criado em 2016, o Programa pretende articular os diversos projetos de 

extensão universitária atualmente em desenvolvimento por docentes e 

discentes do curso de História e criar espaço para absorver demandas que o 

curso geralmente recebe em relação a atividades em defesa do patrimônio e a 

preservação da memória de Taubaté e da região.  

      Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

 

 Redenção da Serra: História, Territorialização e Memória 

A proposta é valorizar a memória e a História do município para a estruturação 

de um acervo e para a criação de um museu na cidade – atualmente, 

Redenção não conta com um espaço assim. O projeto foi planejado a partir de 

pedidos da própria comunidade. Engloba parceria com a comunidade e com a 

Câmara Municipal de Redenção da Serra, com o IPHAN, com o Instituto de 

Estudos Valeparaibanos.  

Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

 

 Quiririm: na janela e no espelho, a memória no museu 

O Projeto propõe criar oportunidades para a ocupação do Museu da Imigração 

Italiana de Quiririm com base na percepção da importância histórica do 
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processo vivido no Distrito de Quiririm e na identificação da comunidade com 

essa trajetória e com os valores socioculturais específicos. Busca a 

preservação da memória de seus habitantes e a viabilização da experiência de 

um projeto de pesquisa-ação a partir da metodologia da História Oral e da 

inserção digital. O Projeto foi aprovado no PROEXT de 2015 com verba. 

Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala e Profa. Dra. Suzana 

Lopes Salgado Ribeiro  

 

 Taubaté tempo e memória: História, tradições culturais e 

comunidade 

Este Projeto trabalha com a pesquisa e divulgação de informações sobre 

a história local, com ênfase na História de Taubaté. Articula a comunidade 

externa com a comunidade interna de alunos e professores do curso de 

História e se relaciona diretamente com a disciplina de História Regional.  

Coordenação: Prof. Me. Armindo Boll 

 

 Levantamento de Congadas do Estado de São Paulo 

Projeto realizado em parceria com o Centro de Cultura Popular e Museu 

do Folclore – São José dos Campos (Convênio firmado com a UNITAU para o 

desenvolvimento deste projeto). O projeto envolve o preenchimento do 

Inventário Nacional de Referências Culturais do IPHAN e recebe assessoria do 

IPHAN para sua realização. 

Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

 

 Curso Comunitário Pré-vestibular 

 Por meio do curso “LIBERTAS”, professores voluntários ajudam 

estudantes da rede a se preparar para provas do ENEM. Alunos dos Cursos de 

Letras, História e Geografia com bom desempenho acadêmico também são 

convidados a auxiliarem os professores nas atividades do curso. 

 Coordenador: Prof. Me. Luzimar Goulart Gouvêa 
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Os cursos de História e Geografia também estão vinculados aos Projetos 

Trilha da Imaculada, promovido pela Reitoria e ao projeto Viva São Benedito! 

Registro da Festa de São Benedito de Aparecida-SP como patrimônio imaterial 

junto ao IPHAN, este último com verba do PROEXT.  

 

4.3. Núcleos/projetos de pesquisa 

 Os professores do DCSL estão envolvidos em projetos e grupos de 

pesquisa e buscam sempre a participação ativa dos alunos, para que, desde a 

graduação, possam desenvolver atividades científico-acadêmicas e continuar 

aprimorando seus conhecimentos por meio de pesquisas em cursos de pós-

graduação. 

 

4.3.1. Projetos e Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq 

I. Núcleo de Pesquisa em História- NPH-UNITAU 

O Núcleo de Pesquisas em História – NPH da UNITAU foi inicialmente 

constituído como grupo de estudos em 2005, e cadastrado no CNPq em 2008. 

O núcleo é formado por docentes, alunos e egressos do curso de História. Os 

pesquisadores vinculados ao núcleo atuam nas linhas de pesquisa Cultura, 

Sociedade e Patrimônio, História Social e Ambiental e História Regional. 

Integra os alunos do curso de História do Departamento de Ciências Sociais e 

Letras, que por meio de Trabalhos de Conclusão de Curso ou de Iniciação 

Científica desenvolvem pesquisas nas áreas correlatas. 

Coordenadora: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

 

II. Leitura e produção de gêneros discursivos no ensino de Língua 

Portuguesa 

Estudo de subsídios teóricos necessários para o desenvolvimento de projetos 
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didáticos para leitura e produção de gêneros discursivos nos ensinos 

Fundamental e Médio. Estudo das características composicionais e 

enunciativo-discursivas de gêneros discursivos interessantes para o ensino de 

Língua Portuguesa. Elaboração de sequências didáticas para projetos de 

leitura e produção escrita. 

Coordenadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi. 

 

III. Interfaces entre os aspectos cognitivos e afetivos na atuação do 

professor de línguas. 

As relações entre cognição e afetividade no ensino de línguas. As 

representações docentes acerca de aspectos pertinentes à educação. 

Investigações acerca da importância da tomada de consciência dos aspectos 

formais da língua para a atuação docente. 

Coordenadora: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva (docente, 

atualmente, apenas no Programa de Mestrado em Linguística Aplicada). 

 

IV. Letramento do professor 

Letrar o professor é dar condições para que ele atue na sua disciplina 

(ensino de línguas) com critério, metodologia, conhecimento e valores. Esta 

linha de pesquisa possui o enfoque dialógico bakhtiniano como ponto central 

para uma proposta de mudança do professor em suas aulas, por meio da 

verbalização de suas crenças e imagens acerca do que é ser um profissional 

da educação. Em um segundo momento, a linha envolve a tomada de postura 

(posicionamento) embasada, com formas de ação conscientemente 

elaboradas. Este projeto pertence ao Grupo CNPq - Interação, linguagem e 

letramento do professor. 

Coordenadora: Profa. Dra. Eveline Mattos Tápias Oliveira. 
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V. Inovação em leitura e produção escrita: prática do professor e 

aprendizagem do aluno 

Este projeto pertence ao Grupo CNPq - Interação, linguagem e 

letramento do professor. Tem por objetivo investigar práticas de leitura e 

produção escrita que acontecem em sala de aula, bem como propor novas 

formas de conduzi-las a partir das discussões encaminhadas pelo grupo as 

quais têm fundamento no letramento situado, na aprendizagem segundo o 

enfoque vygotskyano e nas práticas dialógicas referenciadas em Bakhtin. 

Nesse sentido, o ponto focal do projeto são as práticas pedagógicas 

inovadoras de leitura e produção escrita do professor usadas com seus alunos 

do mundo contemporâneo. 

Coordenadora: Profa. Dra. Eveline Mattos Tápias Oliveira 

 

VI. Letramento literário em diálogo com diferentes linguagens, suportes e 

gêneros discursivos 

Reflexões sobre a contemporaneidade e a importância de se formar 

leitores reflexivos, críticos e criativos, pelo caminho das linguagens artísticas. 

Estudo e investigação de base teórica bakhtiniana e vygotskiana que ilumine a 

preparação/organização e a mediação de práticas sociais de leitura do texto 

literário em diálogos múltiplos de linguagens, suportes e gêneros discursivos, 

para alunos da educação básica. Elaboração, execução e avaliação de projetos 

de leitura de texto literário em consonância com as diretrizes e avaliações da 

educação nacional. Encaminhamento de produção escrita suscitada pela 

reflexão e pelo dialogismo/polifonia das linguagens artísticas. Alguns temas 

para pesquisas possíveis no âmbito deste projeto: 1. Propostas inovadoras 

para a formação de leitores do texto literário. 2. Estudo de textos literários em 

diálogo com a pintura, cinema, fotografia, escultura etc., para a geração de 

propostas de trabalho com os alunos da educação básica 3. Estudo dos 

diferentes suportes da linguagem literária e artística para a geração de projetos 

de trabalho com alunos da educação básica. 4. Acompanhamento e 
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investigação acerca das produções dos alunos oriundas das práticas de leitura 

propostas pelos professores. 

Coordenadora: Profa. Dra. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda. 

 

VII. Laboratório de produção de material didático de História 

Com financiamento do PIBID - Programa Institucional de Incentivo à 

Docência - o "Laboratório de produção de material didático de História" foi 

criado em 2014, com o objetivo de promover a elaboração e a divulgação de 

material didático específico para a área de História. O Laboratório subsidia o 

trabalho dos professores de História em formação, possibilitando-lhes o 

exercício da criatividade e o compartilhamento de ideias. Os materiais são 

desenvolvidos para aplicação em projetos do subprojeto de História do PIBID-

UNITAU em sete escolas parceiras da rede municipal de Taubaté. Depois de 

aplicado nos projetos, o material produzido é guardado numa sala do 

Departamento de Ciências Sociais e Letras da UNITAU, para disponibilização 

para consulta e uso dos licenciandos e dos egressos do curso de História. São 

promovidas oficinas periódicas para a confecção desses materiais, com base 

nas experiências e na prática docente dos coordenadores e dos professores 

envolvidos, observando-se as diretrizes curriculares da área de História. No rol 

de material que já foi produzido destacam-se os jogos pedagógicos, as 

cartilhas temáticas e os boletins. Com a implementação do Mestrado 

Profissional em História, pretende-se ampliar esse projeto, que está 

diretamente vinculado à Linha de Pesquisa I desta proposta, o que possibilitará 

a realização de pesquisas a partir do acervo já composto e de novas 

experiências a serem realizadas. 

Coordenadora: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala. 

 

VIII. Lugares de memória da História valeparaibana: organização e 

produção de acervos 

Considerando-se a amplitude histórica da região do vale do Paraíba e a 

necessidade de organizar acervos e levantar documentação dispersa, propõe-
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se, neste projeto, organizar, de acordo com os princípios arquivísticos e 

museológicos, acervos dos municípios da região que ainda não dispõem de 

instituições de memória. Esse trabalho possibilitará a realização de pesquisas e 

o acesso a essa documentação, tanto pelos profissionais de História quanto 

pela população. Nesse processo, os mestrandos e graduandos envolvidos 

serão capacitados para que possam organizar documentação e acervos, 

aprender técnicas de pesquisa e técnicas de leitura e analisar diferentes fontes.  

O objetivo deste projeto é fortalecer a aproximação entre a Universidade 

e as instituições de guarda de documentos e de memória nos municípios da 

região do vale do Paraíba, considerando-se a memória como patrimônio 

imaterial. Preservar é assegurar que as gerações futuras possam entender o 

processo de formação de sua história, das cidades, da sociedade. No entanto, 

para assegurar o direito à memória não basta preservar, é necessário organizar 

de modo a viabilizar o acesso. Assim, pretende-se elaborar política de 

arquivística e promover a formação de acervos em museus a serem criados, ou 

que perderam seus acervos ao longo do tempo, a partir de campanhas junto à 

população. A organização de acervos permite, além da disponibilização dos 

documentos e objetos, pesquisas, capacitação em técnicas de trabalho do 

profissional em História e também a produção de material didático sobre a 

história das cidades para subsidiar o ensino nas séries iniciais do ensino 

fundamental das redes municipais. Esse trabalho tem sido requerido por 

professores da rede municipal, que alegam a inexistência de informações e 

material para trabalhar a história da cidade. Considerando que a UNITAU tem 

produzido trabalhos acadêmicos com essa temática, será possível adaptar a 

linguagem, além de trabalhar com oficinas de capacitação dos professores.  

Além do benefício para a comunidade, os mestrandos e graduandos 

envolvidos no projeto poderão ser beneficiados, ao experienciarem a pesquisa 

e o processo de ensino-aprendizagem.  

Coordenadora: Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro 
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IX. Estudo do Impacto da legislação ambiental sobre a expansão urbana 

na área da Bacia do Rio Una no município de Taubaté, SP, no período de 

2000 a 2015 

Tem como objetivo investigar o processo de transformação e construção 

do ambiente urbano na bacia do Rio Una e seu entorno imediato, no município 

de Taubaté-SP. Procura-se neste trabalho caracterizar os impactos e conflitos 

sobre o ambiente construído decorrentes da aplicação de institutos legais no 

contexto geográfico da área de bacia, no município de Taubaté e entorno 

imediato, no período de 2000 a 2015. Assim busca-se discutir em que medida o 

planejamento ambiental e sua gestão pode contribuir para minimizar ou 

recuperar condições necessárias a um quadro de desenvolvimento sustentável 

no contexto estudado. 

Coordenador: Prof. Dr. Flavio José Nery Conde Malta  

 

X. Projetos pedagógicos para leitura e produção de gêneros discursivos.  

Grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de grupos de pesquisa do 

CNPq 

Estudo de subsídios teóricos necessários para o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos para leitura e produção de gêneros discursivos diversos 

nos ensinos Fundamental e Médio. 

Coordenadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi. 

 

 

4.3.2. Participação em Projeto CAPES de apoio à formação docente: 

 

 PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência): 

programa que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura 

plena, para que exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas 

de ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a 

melhoria de qualidade dessas escolas. Para que os alunos sejam 
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acompanhados e orientados, há bolsas também para coordenadores e 

supervisores. 

Coordenadores institucionais UNITAU: Profa. Dra. Maria Teresa de 

Moura Ribeiro e Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira; 

 Coordenadoras da área de História: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala 

e Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro 

Coordenador da área de Geografia: Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto 

Coordenadoras da área de Letras: Profa. Dra. Vera Batalha de 

Siqueira e Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza. 

 

4.3.3. Produção acadêmica dos professores do Departamento DCSL 

PROFESSOR – CURRÍCULO LATTES 

 

Adriana Mascarete Labinas 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763436T9 

Ana Beatriz Rodrigues Pelógia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4715788P9 

André Luiz da Silva 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795332J9  

Andréia Alda de Oliveira F. Valério 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710513A6 

Armindo Boll 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4164984D3 

Carlos Eduardo Reis Rezende 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734308Y6 

Cássia Elisa Lopes Capostagno 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4205703Y6 

Cláudia Maria de Oliveira Souza 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771640H7 

Cristiane Moreira Cobra 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708259D5 

Deise Nancy Urias de Morais 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248828U4 

Ebe Camargo Pugliese 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735723E3 

Edson Trajano Vieira 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771866J5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763436T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4715788P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710513A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4164984D3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734308Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4205703Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771640H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708259D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248828U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735723E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771866J5
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Eveline Mattos Tápias Oliveira 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784830T9 

Fabrina Moreira Silva 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4238852P3 

Flávio José Nery Conde Malta 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781948U2 

Gilberto Fernando Fisch 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780139T4 

Isabel Cristina de Moura 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734570U3 

Jeferson de Moraes Rocha Medeiros F. Lourenço 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4238000A0 

Julio Cesar Raposo de Almeida 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799942H5 

Leonardo do Nascimento Lopes 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4210791A2 

Lindamar Alves Faermann  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259858Y6 

Luzimar Goulart Gouvêa 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758341E9 

Márcia Maria Dias Reis Pacheco 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731291P8 

Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701548J3 

Maria Fátima de Melo Toledo 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790288T0 

Mauro Castilho Gonçalves 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792176Y6 

Moacir José dos Santos 

 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753049Y4 

Odila Amélia Veiga 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559654T9 

Rachel Duarte Abdala 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700172E1 

Renata Aparecida de Freitas 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4229247U4 

Regina Celli Schwenck de Jesus dos Santos 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713012H6 

René Antonio Novaes Junior 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753510E1 

Sandra Aparecida Vitoriano 

http://lattes.cnpq.br/0072286596015797 

Silvio Luiz da Costa 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703733E2 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784830T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4238852P3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781948U2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780139T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734570U3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4238000A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799942H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4210791A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259858Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758341E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731291P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701548J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790288T0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792176Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753049Y4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559654T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700172E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4229247U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713012H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753510E1
http://lattes.cnpq.br/0072286596015797
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703733E2


  

 38 

Silvio Santos 

http://lattes.cnpq.br/8311925981426351 

Suzana Lopes Salgado Ribeiro 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761010U8 

Vera Lucia Batalha de Siqueira Renda 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751177U6 

Viviane Dinês de Oliveira R. Bartho (Solicitou exoneração em 31/05/2016) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243570Z4 

 

4.4. Eventos  

4.4.1. Eventos Institucionais Anuais  

 

 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três 

primeiros dias letivos. Envolve diversas atividades acadêmicas, como 

Acolhimento Festivo, distribuição de camisetas dos cursos, aula inaugural, 

sorteio de livros e revistas doados pela Biblioteca Nacional, apresentação de 

vídeo institucional com mensagem de boas-vindas do Reitor da Universidade, 

palestras de professores dos cursos e do Centro Acadêmico, visita ao Centro 

de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH), apresentação dos professores 

do Departamento e visita monitorada ao laboratório de informática e também à 

biblioteca, para conhecimento do acervo disponível para os alunos e 

recebimento de instruções para uso do sistema SIBI.  

 

 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um 

evento esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários. 

Tradicionalmente, o Departamento de Ciências Sociais e Letras participa dos 

jogos com muita competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de 

seus alunos com toda a comunidade acadêmica.  

 

 Feira de Oportunidades e Empreendedorismo: Realizada no mês de 

maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os diversos 

http://lattes.cnpq.br/8311925981426351
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761010U8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751177U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243570Z4
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setores do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio e emprego no 

âmbito das suas especialidades. 

 
 Meeting Universidade-Empresa: Evento que reúne profissionais do 

mercado e diretores/coordenadores e professores da Unitau para debater 

questões referentes ao mercado de trabalho, com o objetivo de alinhar as 

necessidades das empresas com a reestruturação do currículo dos cursos e 

contribuir para a melhor preparação dos futuros profissionais a partir de 

experiências e vivências de mercado. O encontro é composto por mesas 

simultâneas com os temas: “Saúde e vida”, “Tecnologia”, “Educação”, 

“Comunicação”, “Gestão de Negócios”, “Ciências Jurídicas” e “Meio Ambiente e 

Sustentabilidade”.  

 

 Feira das Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como 

objetivo divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-los para 

a comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. Os 

cursos do DCSL têm ampla participação, com envolvimento de alunos e 

professores na exposição de pesquisas e projetos em andamento. É uma 

oportunidade também de incentivar nossos próprios alunos a valorizarem sua 

profissão. 

 

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro (com exceção do ano 

de 2016, em que o Congresso ocorrerá em setembro), é composto por eventos 

como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pós-graduação – 

MPG, Seminário de Extensão Universitária – SEMEX e Seminário de Docência 

Universitária – SEDUNI / PIBID. Anualmente a UNITAU promove esse grande 

evento, de caráter internacional, que congrega desde a iniciação científica até a 

extensão universitária. Todos os anos, alunos e docentes dos Cursos de 

Letras, História, Geografia e Serviço Social participam, apresentando nas 
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modalidades painel e comunicação oral, com publicação de artigo ou resumo 

expandido. 

 

4.4.2. Eventos do Departamento de Ciências Sociais e Letras 

 Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar, 

relacionados a seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a 

compreensão de professores, alunos e demais interessados nas questões 

relacionadas aos cursos oferecidos pelo Departamento, complementando sua 

formação acadêmica e profissional. Embora em alguns casos constituam-se 

em eventos específicos de uma determinada área, têm por objetivo integrar 

professores e alunos dos cursos do DCSL (Geografia, História e Letras), bem 

como de áreas afins, como Serviço Social.  

 

 Semana Pedagógica do Departamento: Realizada anualmente, no 

primeiro ou segundo semestre, dependendo do calendário letivo e das 

atividades de cada ano, consta de atividades diretamente relacionadas aos 

cursos vinculados ao Departamento e a áreas afins, com a realização de 

palestras, minicursos e apresentações culturais. Todos os professores são 

envolvidos no evento, bem como convidados de outras instituições que possam 

contribuir com a formação global dos graduandos. Além disso, no evento, 

sempre são reservados espaços para exposições artísticas e para 

homenagens a nomes importantes à memória do Departamento. Também são 

convidadas livrarias e editoras que possam apresentar títulos interessantes aos 

participantes da Semana Pedagógica. 

 

 Seminário de Pesquisas em Linguística Aplicada (SEPLA): Evento 

realizado anualmente, durante a Semana Pedagógica do Departamento, sob a 

coordenação do Mestrado em LA, consta de conferências, oficinas, minicursos 
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e apresentações de comunicações orais por docentes e discentes da área, da 

própria Universidade e de outras instituições.  

 

 Encontro de História Oral: Realizado anualmente no Departamento de 

Ciências Sociais e Letras, em data sempre definida no planejamento do início 

do ano letivo, promovido pelo Projeto de Extensão Universitária Taubaté 

"Tempo e Memória", que é coordenado pelo Prof. Me Armindo Boll. O evento 

congrega diferentes profissionais que recorrem à História Oral para a 

realização de pesquisas. É um evento aberto ao público externo.  

 

 Dia do Geógrafo: Comemorado no mês de maio, com palestras, 

minicursos e outras atividades da área de Geografia. 

 

 Encontro de Professores e Estudantes de Língua Espanhola: Evento 

realizado no segundo semestre do ano, geralmente no mês de setembro, com 

o objetivo de interação de falantes de Língua Espanhola, bem como 

apresentação de pesquisas nessa área. O Encontro ocorre em um sábado, 

iniciando-se às 9h e finalizando-se às 18h, e conta com a presença de 

graduandos do Departamento, ex-alunos e professores e alunos externos que 

lecionam o espanhol ou apenas o estudam. É um momento, ainda, de 

interculturalização e celebração da diversidade. 

 

 Simulado ENADE: Realizado em novembro, consiste em atividade 

anual prevista no calendário do DCSL que visa a oferecer aos alunos a 

oportunidade de se preparar continuamente para os exames do ENADE e 

concursos em geral. Procura-se preparar os discentes, de forma inter e 

transdisciplinar, para a leitura de enunciados e de textos acadêmicos, 

promovendo revisão continuada dos conteúdos das disciplinas dos cursos. 

 



  

 42 

 Simpósio de Cultura: Diversidades e Pluralidades: Evento 

acadêmico, que ocorre no mês de agosto de dois em dois anos, com 

apresentação de trabalhos e avaliação deles por grupos de pesquisa dos 

professores do Departamento cadastrados previamente no Simpósio. O 

objetivo é promover reflexões sobre a relação entre as diversidades e as 

pluralidades do ponto de vista das diferentes áreas de conhecimento, tais como 

da História, da Linguística, da Filosofia e Sociologia etc. 

 

4.4.3. Eventos Externos com participação do DCSL 

 Além das atividades institucionais anteriormente descritas, que são 

realizadas no Departamento, ocorrem diversas participações docentes e 

discentes, interdisciplinares, em seminários, simpósios, congressos e trabalhos 

de campo que acontecem em outras Universidades e locais. Tais participações 

são discutidas e planejadas no início de cada ano letivo, a fim de que se atenda 

às necessidades dos alunos e de que sejam previstas possíveis 

incompatibilidade de datas. A seguir, estão relacionadas alguns desses 

eventos: 

 

 Simpósio de História do Vale do Paraíba: Promovido anualmente, em 

parceria com Instituto de Estudos Valeparaibanos - IEV e a Instituição sede de 

cada ano, o "Simpósio de História do Vale do Paraíba" tem recebido, nos 

últimos tempos, significativa participação de docentes e estudantes do Curso 

de História e Geografia da UNITAU. Trata-se de tradicional evento de âmbito 

regional que possibilita a divulgação de pesquisas regionais e a discussão e 

reflexão de temas de interesse cultural.  

 

 Simpósio de História da ANPUH: Encontro de professores, 

pesquisadores e estudantes, realizado anualmente de modo alternado entre 

regional (São Paulo) e nacional. Esse evento promove o intercâmbio de ideias 

e experiências sobre temas que põem à prova a possibilidade de responder a 
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problemas complexos e plurais que não são frequentemente discutidos nos 

vários ambientes da atuação profissional.  

 
 

 Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos (GEL): Evento 

acadêmico realizado todo ano em diferentes Universidades (UNICAMP, USP, 

UNESP, PUC, entre outras); é um seminário tradicional e reconhecido que abre 

possibilidades de apresentações de pesquisas em andamento ou finalizadas, 

na modalidade apresentação oral, com publicação de artigos na Revista de 

Estudos Linguísticos, e na modalidade painel, para pesquisas de graduandos. 

 

 Congresso de Leitura (COLE): Evento acadêmico realizado de dois em 

dois anos, sediado pela UNICAMP, proporciona espaço para apresentações de 

pesquisas em andamento ou finalizadas, bem como a participação de 

minicursos, palestras, oficinas, para o aperfeiçoamento profissional e científico. 

O evento costuma receber convidados renomados das áreas da Linguística e 

Linguística Aplicada e áreas afins, os quais contribuem muito para a ampliação 

do olhar do pesquisador. 

 

4.4.4. Viagens e Excursões com alunos e professores para Trabalho de 

Campo Interdisciplinar (TCI) 

 Alguns dos locais visitados, conforme propostas de trabalhos dos 

professores para cada ano letivo, são: 

 Municípios do Vale Histórico - Areias, Silveira, Roseira, Bananal, 

Arapeí e São José do Barreiro; 

 Circuito Histórico de Taubaté - SP, com visitas a monumentos e 

prédios históricos da cidade; 

 Museu de História Natural de Taubaté; 

 Museu do Imigrante e da Rizicultura, no Distrito de Quiririm, em 

Taubaté; 
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 São Luiz do Paraitinga - SP, para turismo histórico e cultural; 

 Redenção da Serra - SP, para participação do Seminário da 

Consciência Negra e do Encontro dos Redencenses; 

 7º BIL de Caçapava, em Comemoração da Batalha de Fornovo; 

 Tremembé - SP, visita a A.R.I.E. DA PEDRA BRANCA; 

 Ubatuba - SP, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba; 

 Natividade da Serra - SP, Represa de Paraibuna, Redenção e 

Natividade;  

 São José dos Campos e Cachoeira Paulista - SP, Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) 

 Guararema - SP, Escola Nacional FLORESTAN FERNANDES; 

 Rio de Janeiro e região serrana; 

 Paraty-RJ; 

 São Paulo - visita a museus (Museu da Imigração, Museu Afro-Brasil, 

Museu de Arte Contemporânea, Pinacoteca de São Paulo, Memorial 

da Resistência) e participações de eventos e encontros científico-

acadêmicos, como o Simpósio Internacional de Iniciação Científica 

da USP, Feira do Livro da Universidade de São Paulo, entre outros; 

 Ouro Preto - MG e demais cidades vizinhas dessa região. 

 

4.5. Apoio ao discente  

4.5.1. Grupos de Estudos em Língua Portuguesa - GELP  

O Grupo de Estudos em Língua Portuguesa desenvolve materiais 

didáticos, realiza pesquisas e projetos, dá suporte para os Departamentos da 

Universidade e realiza diversas outras atividades que promovem o 

aprendizado. Está localizado no Departamento de Ciências Sociais e Letras e 

conta com a atuação de professores e servidores técnico-administrativos. 
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4.5.2. Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS 

O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, 

orientação e acompanhamento para os alunos que apresentam questões e 

necessidades relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos 

recebem atendimento personalizado com uma equipe composta por 

professores de pedagogia e psicologia. 

 

4.5.3. Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais - 

Paene 

Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com 

profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, 

assistência educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com 

necessidades especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para 

o vestibular.  

O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários 

para o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, 

disponibilizando a infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas 

necessidades específicas.  

 

4.5.4. Recepção aos alunos ingressantes e veteranos  

 Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria 

Estudantil promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-

reitoria de Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao 

acolhimento de alunos ingressantes.  
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4.5.5. Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos  

 A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da 

Universidade, principalmente em eventos como os Jogos Universitários de 

Taubaté (JUTA), a Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico 

e cultural.   

 

4.5.6. Atendimento socioeconômico 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em 

qualquer ano de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando 

nas possíveis soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, 

por problemas alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses 

desafios e, no atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no 

alcance de melhores alternativas.  

O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora 

Estudantil aos alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades 

de bolsa de estudo, quando disponibilizadas, requer procedimentos como 

entrevistas e análise de documentos que comprovem a situação 

socioeconômica do aluno.   

 

4.5.9. Programas de bolsas e financiamento 

Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a 

Pró-reitoria Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: 

Bolsa Licenciatura e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, 

Bolsa Mérito, Bolsa Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança 

Estudantil, Bolsa de Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª Graduação, Bolsa 

Convênios, Bolsa Estágio Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última 

oferecida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação). 
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Os alunos também tem acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – 

FIES (federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema 

Municipal de Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal). 

 

4.5.7. Núcleo de Oportunidades  

O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas 

para a preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, 

especialmente, a inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo 

também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua 

inserção no mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por 

intermédio de convênios com empresas da região, vagas de estágio e emprego 

são encaminhadas para os cadastrados. 

 

4.5.8. Portais do Aluno e do Professor 

Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente 

de apoio ao processo ensino-aprendizagem online.  

Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar 

notas e faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de 

Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível 

disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das 

avaliações, bem como acessar notícias, cursos, etc.  

O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico 

www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto 

de vista da comunicação com os alunos. 

http://www.unitau.br/


  

 48 

4.6. Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais 

A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o 

currículo do aluno UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e 

Intercâmbio Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão: 

 

 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM 

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos 

de graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de 

ensino filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades 

Estaduais e Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados aqui no site da 

UNITAU, geralmente nos meses de dezembro e maio.  

  

 Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG) 

Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), na Universidade sob os cuidados da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), que concede bolsa de Graduação 

Sanduíche no Exterior, do Programa Ciência sem Fronteiras. 

 

 Programa Fórmula Santander 

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a 

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o 

Programa Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno 

da UNITAU concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora 

do Brasil. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da 

Universidade durante o período do intercâmbio. 
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 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco 

Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual 

de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da 

Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, 

Portugal, Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil 

euros por aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsa-auxílio 

para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que o curso é 

um investimento que deve ser concedido como resultado de um acordo 

estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. Além da bolsa em 

dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade durante o 

período do intercâmbio. 

 

 Programa Top Espanha Santander Universidades 

Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o 

banco Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de 

Salamanca, na Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o 

intercâmbio cultural, além de contribuir com a capacitação para o mercado de 

trabalho. 

 

 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América 

Latina 

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

econômico, político e social da América Latina, impulsionando a criação de 

redes de servidores públicos altamente capacitados e comprometidos com os 

interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo tempo, pretende 

prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre jovens 

universitários ibero-americanos. 
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As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas 

inicialmente na sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e 

posteriormente em outras cidades do país até serem encerradas no Brasil, na 

Fundação Getúlio Vargas. 

  

 “Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma - Itália 

  O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na 

Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são 

selecionados para participar. A Unitau teve uma aluna selecionada em 2015. 

Ver links das Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica na 

Unitau no Anexo E. 

 

4.7. Programa de Iniciação à Docência (PID) 

O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas 

áreas do conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério 

na educação básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as 

norteiam e sobre práticas pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação 

estreita entre professor mentor-iniciante à docência-estudante, de forma a 

promover, num espaço de profissionalização progressiva, a troca de saberes 

na matéria de competência do professor mentor, escolhida como possibilidade 

futura de atuação pelo iniciante à docência. 

O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante 

referido como Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: 

Monitor Junior, para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, 

para egressos ou alunos de pós-graduação. 

O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá 

concorrer à Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de 
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Ensino à Pró- reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto 

à Pró-reitoria Estudantil, para a concessão do benefício. 

O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a 

aquisição de todas as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o 

Curso, uma vez que possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para 

melhoria no desenvolvimento das aulas e para supressão das necessidades de 

aprendizado dos alunos. 

Ver link da Deliberação que trata do PID no Anexo E. 
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55..  AANNEEXXOOSS  
 

5.1. ANEXO A - Ementário das disciplinas do Curso de Licenciatura em 

História 

1º Período 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Analisar as características da reflexão filosófica e a sua contribuição para o 

entendimento da realidade.  

 Compreender a especificidade da Filosofia da Educação e sua importância para o 

entendimento da prática educativa.  

 Examinar a prática educativa como tarefa contraditória, posto que contribui para manter 

e transformar a sociedade. 

EMENTA: As origens e a natureza da Filosofia, bem como suas relações com outras formas de 

conhecimento. A Educação como problema filosófico e a necessidade de uma postura 

interrogante diante da prática educativa. A especificidade da Filosofia da Educação, bem como 

suas dimensões antropológica, ética e política. Análise do impacto da lógica de mercado no 

campo educacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, C. R. S.; LORIERI, M. A.; SEVERINO, A. J.. Perspectivas da Filosofia da 
Educação. 1. ed.. São Paulo: Cortez, 2011.  

CORREIA, W. Filosofia da Educação – Ética e Estilistica Existencial.  1. ed.. São Paulo: 
Ciência Moderna, 2013. 

HILSDORF, M. l. S.. Pensando a Educação nos tempos modernos. São Paulo: Edusp, 1998. 

LUCKESI, C. C.. Filosofia da Educação. 2. ed.. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

AQUINO, Júlio G. Do cotidiano escolar: ensaios sobre a ética e seus avessos. São Paulo: 
Summus, 2002. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

CORRÊA, Vera. Globalização e neoliberalismo: o que isso tem a ver com você professor? 
Rio de Janeiro: Quartet, 2003. 

GENTILI, P.; ALENCAR, C. Educar na esperança em tempos de desencanto. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2003. 

RIOS, Terezinha A. Ética e competência. São Paulo: Cortês, 2002. 

ROCHA, Dorothy. Filosofia da educação: diferentes abordagens. São Paulo: Papirus, 2004. 

SEVERINO, Antonio J. A busca do sentido da formação humana: tarefa da filosofia da 
educação. São Paulo: Educação e pesquisa, 2006. p. 619-634. 

 

HISTÓRIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Analisar a constituição histórica e política do campo educacional brasileiro.  

 Examinar as relações entre educação e sociedade.  

 Discutir políticas de educação emanadas do Estado e suas repercussões no cotidiano 

da escola 

 

EMENTA: A constituição histórica do campo educacional no Brasil e as políticas relacionadas à 

implantação, expansão e organização do sistema público de ensino; O processo de 

consolidação da educação básica, especialmente nos níveis Fundamental II e Médio, a partir 

de temas, tais como: legislação (cotejamento lei e cotidiano escolar), profissão docente 

(histórico e perspectivas), políticas e resultados de avaliação dos sistemas de ensino e de 

desempenho escolar (leitura e interpretação de indicadores educacionais) e os processos de 

financiamento da educação pública (análise comparativa de políticas). Apresentação e 

discussão da história das disciplinas escolares, privilegiando a licenciatura escolhida pelo 

acadêmico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIOTO, P.; ANAYA, V.. História da Educação Brasileira. 2. ed..São Paulo: Paco, 2014. 

MARCÍLIO, M. L.. História da Escola de São Paulo e do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial, 
2014. 

SAVIANI, D.. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. 4. ed.. São Paulo: Autores 
Associados, 2013. 
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SHIROMA, E. O.; MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O.. Política Educacional. Rio de 
Janeiro: Lamparina, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARROYO, Miguel. BUFFA, Ester. NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: quem educa o 
cidadão? 13 ed. SP: Cortez, 2007. 

GHIRALDELLI Jr, Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. (Coleção Magistério 
2º grau. Série Formação do professor). 

LOPES, E.M.T.; FARIA FILHO, L. M.; VEIGA, C. G. (Orgs.). 500 anos de educação no Brasil. 
2. ed. Belo Horizonte-MG: Autêntica, 2000. 

PILETTI, Nelson. Filosofia e História da educação. São Paulo: Ática, 1994.  

SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. Guia prático da política educacional no Brasil: 
ações, planos, programas e impactos. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

STEPHANOU, Maria. BASTOS, Maria Helena Câmara (Orgs.) Histórias e memórias da 
educação no Brasil. Vol. I - Séculos XVI-XVIII. Petrópolis, RJ: 2004 

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política Educacional no Brasil: 
introdução histórica. 3. ed. Brasília: Liber Livro Editora, 2011.  

HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Discutir as especificidades conceituais dos termos “história”, “cultura” e “sociedade”, 

enfatizando sua compreensão plural, condicionada pelos múltiplos contextos.  

 Destacar que, de igual modo, a compreensão histórica, cultural e social brasileira deve 

se ater a uma noção plural, que não considera um único modelo de compreensão de 

nossa realidade.  

 Evidenciar, por meio de exemplos constantes, os diversos modos como os vários 

Brasis aparecem em representações discursivas produzidas em/sobre nosso espaço 

territorial, seguindo uma ordem não-linear, de modo a evitar uma percepção 

evolucionista da história nacional.  

 Demonstrar que a concepção de sujeito histórico se aplica a quaisquer indivíduos, o 

que transforma alunos e professores em protagonistas, e não em coadjuvantes sociais.  

 Promover a articulação entre diversos campos dos saberes (filosofia, antropologia, 

história, sociologia, geografia, literatura, entre outros), de modo que os alunos os 

percebam, não como conhecimentos de outras áreas, mas como saberes correlatos.  

 Ampliar o conhecimento teórico dos alunos, buscando, sempre que possível, atrelar a 

teoria à prática.  
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 Problematizar o conceito de nação. Incentivar o aluno a se desenvolver como produtor 

de conhecimento, por meio de criações culturais ou de elaborações de trabalhos 

acadêmicos. 

EMENTA: Múltiplos Brasis ao longo da história brasileira: a diversidade de representações 

socioculturais. Cultura brasileira: plural. Os conceitos de “história”, “cultura” e “sociedade” 

(variações contextuais). “História”, “Cultura”, “Sociedade”, “Brasil”: articulando conceitos. A 

representação eurocêntrica da “descoberta”. Repensando a cultura brasileira e a identidade 

nacional. O eurocentrismo herdado. A perspectiva afro-brasileira. O discurso indígena. Visões 

do feminino. Outras formas de contradiscurso. As fronteiras múltiplas: para além do conceito de 

“nação brasileira”. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina DP&A, 
2014. 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo, Brasiliense, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABDALA JUNIOR, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2002. 

BAÉZ, Fernando. A história da destruição cultural da América Latina: da conquista à 
globalização. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 

BONNICI, Thomas; FLORY, Alexandre Villibor; PRADO, Márcio Roberto do (org.). Margens 
instáveis: tensões entre teoria, crítica e história da literatura. Maringá, Eduem, 2011. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2002. 

CUNHA, Eneida Leal. Estampas do imaginário. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 

D’ADESKY, Jacques. Racismos e anti-racismos no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001. 

DÂNGELO, Newton (org.). História e cultura popular: saberes e linguagens. Uberlândia: 
EDUFU, 2010. 

DEL PRIORE, Mary; AMANTINO, Márcia. História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora 
UNESP, 2011. 

FIGUEIREDO, Eurídice (org.). Conceitos de Literatura e Cultura. Juiz de Fora: EdUFJF, 
2010. 
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FREIRE FILHO, João. Reinvenções da resistência juvenil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. 

MATTELART, Armand. Diversidade cultural e mundialização. São Paulo: Parábola, 2005. 

MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). São Paulo: Editora 34, 
2008. 

NAPOLITANO, Marcos. Cultura Brasileira: Utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: 
Contexto, 2008. 

OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz (org.). Linguagem, gênero, sexualidade. São 
Paulo: Parábola editorial, 2010. 

RAMA, Angel. Literatura, cultura e sociedade na América Latina. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2008. 

RAVETTI, Graciela; FANTINI, Marli. Olhares críticos: Estudos de Literatura e cultura. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). A temática indígena na 
escola. São Paulo: Global, 2004. 

SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. Estudos Culturais pasra professor@s. Canoas: Editora 
Ulbra, 2008. 

WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

HISTORIOGRAFIA (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Iniciar os alunos no estudo da epistemologia da História e de seus dos pilares 

epistemológicos; 

 Iniciar os alunos no estudo e na reflexão dos conceitos da História e do pensamento 

histórico e historiográfico;  

 Capacitar os alunos a compreender a História no contexto epistemológico atual, por 

meio da apresentação das contribuições teóricas mais relevantes e dos atuais debates 

sobre a História;  

 Estimular a reflexão e a percepção dos diversos sentidos das formas de escrita da 

História;  

 Apresentar e estimular a reflexão sobre a Historiografia Brasileira. 

EMENTA: Nesta disciplina são tratados os fundamentos conceituais e teóricos da constituição 

da História como ciência, seu caráter científico e a epistemologia da História como área do 
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conhecimento. Discute e problematiza os conceitos e linhas teóricas e as especificidades da 

História a partir do estudo de seus pilares epistemológicos. Discute o processo de definição do 

campo do conhecimento histórico e da historiografia. Incita a reflexão acerca dos diversos 

sentidos das formas de escrita da História, considerando-a como prática reflexiva, na formação 

de futuros professores de História e na formação de cidadãos conscientes. Propõe incitar a 

reflexão acerca dos diversos sentidos das formas de escrita da História e propiciar a 

compreensão e aplicação de conceitos fundamentais da História. Promove a 

interdisciplinaridade no âmbito do Curso da História, a partir da percepção desta disciplina 

como responsável, devido sua peculiaridade, por proporcionar a assimilação e a compreensão 

de conceitos fundamentais para o ensino e estudo de História. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARÓSTEGUI, J. A pesquisa histórica: teoria e método. Trad. Andréa Dore. Bauru/SP: 
EDUSC, 2006. 

BLOCH, Marc. Apologia da História, ou o ofício de historiador. Trad. André Telles. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor., 2001.  

CARR, Edward Hallet. Que é História. Paz e terra, 8ª ed., Rio de Janeiro, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORGES, Vavy Pacheco. O que é História. São Paulo: Brasiliense, 2005 (coleção Primeiros 
Passos) 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma introdução à história. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Trad. Maria de Lourdes Meneses. 2ª. ed., Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2006.  

CHAUVEAU, A. e TÉTART, P Questões para a História do presente. Trad. Ilka S. Cohen. 
Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

DOSSE, François. A História. Bauru/SP: EDUSC, 2003. 

FERREIRA, A. C., BEZERRA, H. G. e DE LUCA, T. R. (orgs.) O historiador e seu tempo. São 
Paulo: Editora UNESP: ANPUH, 2008. 

FONTANA, J. História depois do fim da história. Trad. Antonio P. Rocha. Bauru, SP: 
EDUSC, - 1998. 

FREITAS, M. C. de (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 2ª ed. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

HOBSBAWM, E. Sobre história. Trad. Cid Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
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MALERBA, J. (org.) A História escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 
2006. 

NOVAES, Adalto (et alli.). Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  

QUEIROZ, T. A. Pereira e IOKOI, Z. M. G. A História do Historiador. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH, 1999. 

SCHAFF, Adam. História e verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1978.  

SILVA, Kalina V. e SILVA, Maciel H. 2ª. ed. Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: 
Contexto, 2006. 

VEYNE, Paul. Como se escreve a história: ensaio de epistemologia. Lisboa: Edições 70, 
1987. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ESCRITA (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Identificar o nível culto da língua na modalidade oral e escrita;  

 Apontar a importância de uma postura de leitura crítica;  

 Aprimorar a produção de textos escritos para propiciar a autonomia textual. 

EMENTA: Uso da língua portuguesa culta nas situações orais e escritas da vida cotidiana e 

profissional. Aperfeiçoamento das habilidades de leitura e de redação de textos dissertativo-

argumentativos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. conforme o 
novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Sales (Ed). Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.  

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. trad. Claudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. 5. ed. 
São Paulo: Global, 2009. Versão online disponível em:  
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23              

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: 
Publifolha, 2010. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e  coerência textuais. 4. ed.  São Paulo: Ática, 1997. 
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GARCIA. Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 24. ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2004. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 2. ed. 
São Paulo: Makron Books, 2002. 

GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1995. 

GRUPO DE ESTUDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA. Roteiro de Estudos em Português 
Instrumental: ênfase em leitura e produção de gêneros discursivos. Vol. I.  Universidade de 
Taubaté, IBH/GELP, 2012. 

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura. São Paulo: Pontes, 1993. 

______. Texto e leitor. São Paulo: Pontes, 2002. 

 KOCK, Ingedore G. Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1993. 

 ______; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 

______. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: contexto, 2010. 

LEITE, M. Q. Resumo. São Paulo: Paulistana, 2006. 

MACHADO, Ana Rachel (coord.); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. 
Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

______. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Leitura, produção de textos e escola. Campinas: 
Mercado de Letras, 1994. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 17. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 

MEURER, J.L.; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Desirée. Gêneros: teorias, métodos e debates. 
São Paulo, Parábola, 

2005. 

NEIVA, Edméa Garcia; ROSA, José Antonio. Redigir & Convencer. 6. ed. São Paulo: STS, 
2000. 

SOARES, Magda Becker & NASCIMENTO, Edson. Redação Técnica. Rio de Janeiro: 1978. 
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2º Período 

 

FORMAÇÃO BRASIL COLÔNIA (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Compreender a formação do Brasil Colônia;  

 Identificar os conflitos históricos subjacentes ao processo de colonização do Brasil;  

 Relacionar o modo de produção escravista com a inserção do Brasil colonia na 

formação histórica do capitalismo;  

 Caracterizar a religiosidade como fator de articulação das manifestações culturais do 

Brasil colônia.    

EMENTA: Discussão dos fatores que levaram à conquista do território com o consequente 

estabelecimento de formas de organização social assentadas sobre relações de poder 

reguladas a partir da metrópole. Relaciona a formação do Brasil colônia ao processo de 

constituição do capitalismo, especialmente quanto às consequências da escravidão e da 

presença e ação da Igreja Católica. Problematiza, historicamente, como a formação do Brasil 

colônia implicou na formação da cultura brasileira mediante um processo de conquista violenta 

do território com impacto sobre o país, inclusive contemporaneamente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 6 ed. São Paulo: Ática, 2001.  

NOVAIS, Fernando A. & SOUZA, Laura de Mello e. História da vida privada no Brasil: 
cotidiana e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 

VAINFAS, Ronaldo. (org.) Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGNOLIN, Adone. Jesuítas e selvagens: a negociação da fé no encontro catequético-
ritual americano-tupi (séc. XVI-XVII). São Paulo: Humanitas Editorial, 2007.  

ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1990. 

PRIORE, Mary Del (org.) & BASSANEZI, Carla. História das mulheres no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2006. 

TIRAPELI, Percival. Arte sacra colonial: barroco memória viva. São Paulo: Editora UNESP, 
2005. 
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VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

 

HISTÓRIA ANTIGA (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Despertar nos alunos a capacidade de discutir as principais abordagens historiográficas 

sobre o período nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais dos povos 

gregos e romanos.  

 Fazer com que o aluno possa analisar a produção historiográfica sobre os temas, obter 

uma visão crítica acerca dos documentos e produções acadêmicas e, principalmente 

relacionar o legado Greco-romano com a atualidade dando-lhes a possibilidade de 

relacioná-la com a prática da profissão docente. 

EMENTA: A disciplina trata da introdução aos estudos da chamada Antiguidade Clássica, 

abrangendo o período de ascensão das civilizações grega e romana, predominando a 

compreensão das estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas da Antiguidade e à 

crítica dos discursos sobre a Antigüidade na sociedade contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FINLEY, M.I. A economia antiga. Porto: Afrontamento. 1986 

__________ Aspectos da antiguidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

__________ Escravidão antiga e ideologia moderna. Rio de Janeiro: Graal. 1990 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FINLEY, M.I. História Antiga, Testemunho e modelos. São Paulo: Martins Fontes. 1991.  

FUNARI, P.P.A. Antiguidade, proposta curricular e formação de uma cidadania 
democrática, Revista Brasileira de História, 7,14, 261-262. 1987.  

GRIMAL, P. A civilização romana. Lisboa: Edições 70, 1993.  

GUARINELLO, N. L. Imperialismo greco-romano. São Paulo: Ática, 1987.  

HARRIS, W. V. Guerra e imperialismo en la Roma republicana (327-70 a. C.)  Madrid: Siglo 
XXI, 1989. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. São Paulo: Difel, 1991. 

______________. O homem Grego. Lisboa: Editorial Presença, 1993. 
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VIDAL NAQUET, Pierre. Os gregos, os historiadores e a democracia. O grande desvio. São 
Paulo: Companhia das letras, 2002. 

 

HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL (80 h/a) 

OBJETIVOS 

 Apresentar aos alunos uma visão comparativa das diferentes linhas teóricas existentes 

em economia.  

 Estudar o desenvolvimento da História Ocidental, nos aspectos cultural, social e 

político, com ênfase no econômico, procurando demonstrar uma visão da dinâmica da 

evolução dos vários sistemas econômicos, em especial, do capitalismo, como causa da 

sociedade industrial e toda sua complexidade.  

 

EMENTA: Visão comparativa das diferentes linhas teóricas existentes em economia. Estudo do 

pensamento dos fundadores do pensamento econômico, com destaque de pontos importantes 

para a compreensão das controvérsias mais atuais. Teorias econômicas dos seguintes autores: 

Ricardo, Marx, Marshall, Walras e Keynes. Exame das principais controvérsias em teoria 

econômica, entre pós-keynesianos e marxistas; entre pós-keynesianos e novos clássicos. 

Estudo do desenvolvimento do pensamento econômico na América Latina com a CEPAL e o 

pensamento econômico. Conceitos básicos de sistema econômico; o sistema comercial (séc. 

XI-XVIII): as articulações internas, expansão da economia mundo e os sistemas coloniais; 

acumulação primitiva do capital e emergência burguês; o surgimento do capitalismo: 1ª e 2ª 

revoluções industriais; o imperialismo e a segunda guerra mundial; as crises do sistema 

capitalista e  grande depressão da década de 1930; a alternativa ao capitalismo: a experiência 

soviética e chinesa; o capitalismo na 3º revolução industrial: internacionalização do capital e a 

formação dos blocos supranacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIST, G. F. Sistema Nacional de Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 

REZENDE FILHO, Cyro de B. História Econômica Geral. 9. Ed, 2ª reimpressão. São Paulo: 
Contexto, 2010. 

WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Editora Centauro, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1991. 

GREMAUD, A. P. (Org.). Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2002. 
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FRANCO JÚNIOR, H.; CHACON, O. Historia Econômica Geral. São Paulo: Atlas, 1992. 

FURTADO, Celso. Em Busca de Novo Modelo. São Paulo: Paz e terra, 2002. 

VILAR, Pierre. Desenvolvimento Econômico e Análise Histórica. Lisboa: Editora Presença, 
1982. 

 

HISTÓRIA IBÉRICA (40h/a) 

OBJETIVOS: 

 Conhecer as sociedades da Península Ibérica medieval entre os séculos V e XV, a 

partir da análise de fontes escritas e visuais e da produção historiográfica. Identificar os 

diferentes grupos sociais e religiosos que compõem a sociedade medieval ibérica e 

compreender a sua especificidade social, cultural e econômica.  

 Compreender os processos políticos e militares que levaram à constituição das 

monarquias feudais ibéricas. Relacionar a crise do séc. XIV ao início do processo de 

centralização régia na península ibérica.  

 Compreender os fatores políticos, sociais e econômicos que levaram à formação do 

Estado Moderno. Relacionar a centralização política ibérica ao processo de expansão 

ultramarina. 

EMENTA: 

Historiografia e fontes da História Ibérica medieval. A propagação do cristianismo na 

Antiguidade Tardia na Península Ibérica. A presença de judeus, cristãos e muçulmanos na 

formação da sociedade medieval ibérica. O legado árabe à formação da Europa medieval. A 

constituição dos reinos cristãos. A cultura nobiliárquica ibérica medieval. Aspectos da vida 

cotidiana em Portugal e Espanha medievais. A consolidação das monarquias ibéricas e o 

processo de formação dos Estados Modernos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KAMEN, H. A inquisição na Espanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966 

RIOS, F. de los.  Religion y estado en la Espanã del siglo XVI, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 1957. 

SERGIO, A. Breve interpretação da história de Portugal, Lisboa, Sá da Costa, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália . Séculos 
XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 
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COGGIOLA, O (Organizador). Portugal e Espanha: o fim das Ditaduras. São Paulo: Xamã, 
1995. 

ELLIOTT, John, España y su mundo: 1500-1700. Madrid, Alianza Editorial, 1991 

 ___________, La España Imperial: 1469-1716. Barcelona, Vicens-Vives, 1993 

MATTOSO, J. (dir). História de Portugal. Lisboa, Ed. Estampa, 1992.  

MAXWELL, K. O império derrotado: revolução e democracia em Portugal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006 

VILAR, P. Historia de Espana. Madrid, Editorial Critica, 1999. 

 

HISTÓRIA REGIONAL (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Incentivar os alunos para o estudo da História Regional, enfatizando a importância dos 

indígenas, dos bandeirantes, dos tropeiros, dos caminhos do ouro e das 

transformações econômicas e sociais do Vale do Paraíba;  

 Compreender as modificações culturais, econômicas e políticas que a economia do 

café e a instalação das ferrovias trouxeram para o Vale do Paraíba Paulista;  

 Analisar o processo de industrialização no Vale do Paraíba no final do século XIX e 

todo século XX;  

 Despertar interesse para visita e o estudo em instituições culturais da região (museus, 

arquivos históricos, bibliotecas) e do patrimônio cultural e arquitetônico da região; 

Analisar a importância da transformação em Região Metropolitana do Estado; 

 Estimular a produção científica (participação em Simpósios, Seminários, Congressos e, 

principalmente, no ENIC-SEMEX). 

EMENTA: Conceitos fundamentais da História Regional: a formação do Vale do Paraíba; os 

bandeirantes, os tropeiros, caminhos do ouro, fazendas de café e processo de industrialização. 

Identidade cultural do valeparaibano: grupos folclóricos, festas populares, artesanato, 

musicalidade. O patrimônio material, imaterial e ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, Maurício Martins. Caminhos da Pobreza (1680 -1729). Taubaté-SP: Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 1999.  

RICCI, Fábio. Indústrias Têxteis na Periferia – origens e desenvolvimento: O Caso do Vale 
do Paraíba. Taubaté. São Paulo: Cabral, 2006. 

SOBRINHO, Alves Motta. A Civilização do Café (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, 1978. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os Caipiras de São Paulo. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

ANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas. 4ª ed. 5ª reimp. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2011. 

COSTA, Silvio Luiz. Taubaté: o local e o global na Construção do Desenvolvimento. São 
Paulo: Editora Cabral e livraria Universitária, 2005. 

DEAN, Wanen. A Industrialização de São Paulo. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 
1991. 

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral - Memória, tempo, identidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. 

PASIN, José Luiz. O home rural e sua identidade cultural. Guaratinguetá, IEV, n. 4, abril, 
1983. 

______________. O negro na formação cultural do Brasil. Lorena, Fatea, Ângulo, n.26, 
abril-junho, 1985. 

______________. Os Barões do Café. Aparecida-SP: Vale dos Livros, 2000.  

REIS, Paulo Pereira. O indígena do Vale do Paraíba. São Paulo: Governo do Estado, 1979. 

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. Velha Praga? Regionalismo literário e Brasileiro. In Pizarro, 
Ana (org.) Palavra, literatura e cultura. São Paulo, Memorial, Campinas: Unicamp, 1994. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Desenvolver e aprimorar estratégias de leitura crítica, sobretudo de textos pertencentes 

à esfera acadêmico-científica.  

 Desenvolver e aprimorar estratégias (planejamento, revisão, formatação etc.) de 

produção de textos escritos acadêmicos, preocupando-se em lançar mão da norma 

padrão da língua. 

 Refletir sobre as (in)adequações de uso da língua na modalidade oral, sobretudo no 

que tange às práticas de uso da língua em esferas acadêmico-científicas.  

 Refletir sobre o ensino de História a partir da perspectiva do ensino da leitura e da 

produção de textos baseado na Teoria dos Gêneros do Discurso. 

EMENTA: Relações entre oralidade e escrita. Compreensão e produção de textos, orais e 

escritos, pertencentes à esfera acadêmico-científica. Aprimoramento dos saberes ligados ao 

uso da norma padrão da língua. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2011. 

MOTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2010. 

PÉCORA, A. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. et. al. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado 
de Letras, 2004. 

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BECHARA, E. Moderna gramática da língua portuguesa. 37ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009. 

FAIRCHILD, T. M. Velas que não iluminam: texto, gênero e a invenção do professor 
genérico. In: RIOLFI, C.; BARZOTTO, V. (Orgs.). Sem choro nem vela: carta aos professores 
que ainda vão nascer. São Paulo: Paulistana, 2012, pp. 113-136. 

FEITOSA, V. C. Redação de textos científicos. 11 ed. Campinas-SP: Papirus, 2001.  

KLEIMAN, A. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática 
social da escrita. Campinas-SP: Mercado das Letras, 1995. 

LEITÃO, L. R. Gramática crítica: o culto e o coloquial no português brasileiro. São Paulo: 
Expressão Popular, 2007. 

LOPES-ROSSI, M. A. (Org.) Gêneros discursivos do ensino de leitura e produção de 
textos. Taubaté-SP: Cabral Editora, 2002, Cabral Editora. 

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004. 

______. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 

______. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005. 

ORLANDI, E. P. Discurso & Leitura. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da UNICAMP, 
1988.  

PERROTA, C. Um texto pra chamar de seu: preliminares sobre a produção do texto 
acadêmico. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

POSSENTI, S. Aprender a escrever: reescrevendo. Campinas-SP: Unicamp/Cefiel/MEC, 
2005. 

______. Indícios de autoria. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n.01, p.104-124, jan./jun. 2002. 
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RIOLFI, C.; BARZOTTO, V. H. (Orgs.). O inferno da escrita: produção escrita e psicanálise. 
Campinas, SP: Mercado de letras, 2011. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

TERRA, E. Percursos: Linguagem, Língua e Fala. São Paulo: Editora Scipione, 2009. 

 

3º Período 

 

BRASIL COLÔNIA – SÉCULO XVIII (80h/a) 

OBJETIVOS:  

 Estudar o período colonial brasileiro, mostrando o caráter multifacetado da colonização 

portuguesa na América e o seu desenvolvimento sócio-econômico no XVIII.  

 Analisar as tensões sociais e econômicas que levaram à crise do sistema colonial nas 

primeiras décadas do século XIX.  

 Apresentar ao aluno as principais discussões historiográficas sobre o processo de 

formação da sociedade colonial brasileira.  

 Exercitar o aluno na leitura da documentação primária referente ao curso de modo a 

incentivar futuras pesquisas sobre os temas estudados.  

 Capacitar o discente na compreensão crítica da historiografia produzida sobre os 

principais temas abordados no curso. 

 EMENTA: Estudo do período colonial brasileiro, mostrando o caráter multifacetado da 

colonização portuguesa na América e o seu desenvolvimento sócio-econômico no 

XVIII. Mapeamento dos principais temas da sociedade colonial, como a urbanização da 

região de Minas, o tráfico atlântico de escravos, a constituição do mercado interno e a 

diversificação da economia colonial e os movimentos contestatórios coloniais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOXER, Charles R. A idade do ouro do Brasil. Dores de crescimento de uma sociedade 
colonial. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1963. 

MAXWELL, K A Devassa da Devassa: Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808, Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1977.   

NOVAIS, F. A. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). 2a. ed., 
São Paulo, Hucitec, 1983. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FALCON, Francisco J. C. A Época pombalina, 2ª ed., São Paulo, Ática, 1993 
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FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 25ª ed., São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1985. 

FURTADO, João P. O manto de Penélope, São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

HOLANDA, S. B.  Raízes do Brasil, 24a.ed., Rio de Janeiro: J. Olympio Ed., 1992. 

JANCSÓ, I. Na Bahia, contra o Império: História do ensaio de sedição de 1798, São Paulo: 
HUCITEC, 1996. 

MELLO, E. C. de. A Fronda dos Mazombos, São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MOTA, C. G. As Idéias de Revolução no Brasil (1789-1808), 2a.ed., São Paulo: Cortez, 
1989.  

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, 23ª ed., São Paulo: Brasiliense, 
1994. 

SOUZA, Laura de M. e. Desclassificados do ouro, Rio de Janeiro: Graal, 1982 

 

HISTÓRIA MEDIEVAL (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Despertar nos alunos a capacidade de discutir as principais abordagens historiográficas 

sobre o período nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais na época da 

Idade Média.   

 Fazer com que o aluno possa analisar a produção historiográfica sobre os temas, obter 

uma visão crítica acerca dos documentos e produções acadêmicas e, principalmente 

relacionar o legado da Idade Média com a atualidade, dando-lhes a possibilidade de 

relacioná-la com a prática da profissão docente. 

EMENTA: A disciplina trata das estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas do 

período medieval e da crítica dos discursos sobre a Idade Média na sociedade contemporânea. 

Estudo das estruturas mentais do período e as discussões historiográficas sobre o Feudalismo, 

as Cruzadas, a formação e o poder da Igreja católica, estruturas sociais e mentalidades.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUBY, Georges. Guerreiros e Camponeses. Lisboa: Estampa, 1989. 

LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Estampa, 1984, 2 vols.   

MAGNOLI, Demétrio, org. História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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RUNCIMAN, Steven. Historia de las Cruzadas, Madrid: Alianza Editorial, 1983, 2 vols.  

SOUZA e e BARBOSA, O reino de Deus e o reino dos homens: as relações entre os poderes 
espiritual e temporal na Baixa Idade Média ( da Reforma Gregoriana a João Quidort), Porto 
Alegre: EDIPUCRS, Coleção Filosofia -58, 1997.  

VAUCHEZ, André, La espiritualidad del Ocidente medieval (siglos. VIII-XII), Madrid: 
Cátedra, 1985.  

VERGER, Jacques, Cultura, ensino e sociedade no Ocidente nos séculos XII e XIII. São 
Paulo: EDUSC, 2001.  

ZERNER, Monique, org. Inventar a heresia? São Paulo: Editora da UNICAMP, 2009. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (80h/a) 

OBJETIVOS 

Espera-se que o aluno seja capaz de:   

 Identificar os principais determinantes do comportamento humano, ancorando 

concretamente os princípios e fases do desenvolvimento às concepções teóricas 

vigentes;  

 Compreender cientificamente o fenômeno da educação com base no conhecimento 

psicológico do desenvolvimento individual e da dinâmica das relações interpessoais;  

 Identificar os conceitos de ensino e aprendizagem, compreendendo o processo de 

aquisição do conhecimento como proposta de mudança de comportamento no sentido 

de integração social e desenvolvimento pessoal;  

 Reconhecer o compromisso da escola e do professor com o desenvolvimento dos 

alunos. 

EMENTA: Elementos teóricos para compreensão do desenvolvimento psicológico do ser 

humano, buscando recursos em duas vertentes psicológicas: no construtivismo de Piaget e no 

interacionismo de Vygotsky, privilegiando um relacionamento entre as informações teóricas 

dessas vertentes e situações pedagógicas concretas. Serão contempladas, não apenas as 

principais teorias relativas a esse processo, mas também os modelos epistemológicos a elas 

subjacentes, bem como as visões de educação por elas veiculadas. Estudo/reflexão sobre as 

contribuições teóricas de Wallon, para examinar o desenvolvimento e aprendizagem nas várias 

etapas da vida de cada indivíduo, enfatizando o papel das práticas escolares e a atuação do 

professor nesse processo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, Á. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

DESSEN, M. A.; MACIEL, D. A.. Ciência do Desenvolvimento Humano: desafios para a 
Psicologia e a Educação. Curitiba: Juruá, 2014. 

LA TAILLE, Y. et al. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São 
Paulo: Summus, 1992. 

TARDELI, D. D’A.; VIDIGAL DE PAULA, F.. Formadores da Criança e do Jovem – Interfaces 
da Comunidade Escolar. São Paulo: Cengage Learnning, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOCK, A.M.B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005 

CASTORINA, J. A. et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: 
Ática. 1996. 

DAVIS; C.; OLIVEIRA. Z. de M.R. de. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1991. 

GALVÃO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis, 
Vozes, 1998. 

NUNES, A. I. B.L.; SILVEIRA, R. do N. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e 
contextos. 3. ed. Brasília: Liber Livro, 2011. 

MAHONEY, A.A.; ALMEIDA, L.R. Henri Wallon: psicologia e educação. São Paulo: Loyola, 
2000. 

PIAGET, Jean. Seis estudos em psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 

RAPPAPORT, C.R. Psicologia do desenvolvimento teorias do desenvolvimento, conceitos 
fundamentais. Vol. 1  São Paulo: EPU, 1981. 

REGO, T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis-RJ: Vozes, 
1995. 

VYGOTSKY. L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

WADSWORHT, B. Inteligência e afetividade da criança. São Paulo: Thompson Pioneira, 
1997. 

ZAGURY, T. O adolescente por ele mesmo. Rio de Janeiro, Record, 1996. 
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SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Apresentar a emergência do pensamento sociológico no contexto da modernidade e 

definir os principais conceitos e método de trabalho da sociologia da educação; 

 Destacar as contribuições dos clássicos da sociologia da educação e seus diferentes 

olhares sobre a educação;  

 Analisar a dimensão política das relações no cotidiano escolar, bem como, das 

contribuições da escola no sentido de reproduzir e/ou transformar o contexto social.  

 Apontar temas e objetos de estudo da sociologia da educação. 

EMENTA: Autores clássicos da sociologia da educação, enfatizando as diferentes tendências e 

as contribuições teórico-metodológicas para a compreensão da realidade educacional. Estudo 

da escola como uma instituição social específica e suas relações com a sociedade e com os 

diversos sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. 

DURKHEIM, E.. Educação e Sociologia. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

MARQUES, S.. Sociologia da Educação – Série Educação. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

RESENDE, S. M. K.. Sociologia da Educação. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2013. 

QUINTANEIRO, Tânia (Org.). Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. 2. ed. Belo 
Horizonte: UFMG, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. 

BOURDIEU, P. e CHAMPAGNE, P. Os excluídos dos interior. Bourdieu, P. (0rg.) A miséria 
do mundo. 4ª Ed. Rio de janeiro: Vozes, 2001. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. 6ed. São Paulo: Cortez, 1993. 

COSTA, M. C. e KOSLINSKI, M. Entre o mérito e a sorte: escola, presente e futuro na 
visão de estudantes do ensino fundamental do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de 
Educação. Vol. 11, n° 31, jan/abr. 2006. Disponível em Acesso em 04/07/2012.  

DAYRELL, Juarez.  A escola “faz” as juventudes? reflexões em torno da socialização 
juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, out. 2007 
1105.Disponível em http://www.cedes.unicamp.br  
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DUBET. François.  Mutações cruzadas: a cidadania e a escola. Revista Brasileira de 
Educação v. 16 n. 47,  maio-ago., 2011. 

LOMBARDI, Claudinei. Pós-modernidade, globalização e educação. Campinas-SP: Autores 
Associados. 2003. 

MARTINS, Carlos B. O que é sociologia? 38. ed. São Paulo, Brasiliense, 2002. 

MASCARENHAS, Angela C.B.; ZANOLLA, Silvia R.S. (Orgs.) Sociedade, subjetividade e 
educação: perspectiva marxista e frankfurtiana. Campinas/SP: Alínea, 2011. 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da Educação. Introdução ao estudo da escola no processo e 
transformação social. 11 ª ed. São Paulo: Loyola, 2003. 

NOGUEIRA, Maria A. e NOGUEIRA, Cláudio M.M. Bourdieu e a educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006. 

PATTO, M. H. S. A família pobre e a escola pública: anotações sobre um desencontro. 
São Paulo: Psicologia/USP, 3, n° ½, 1992.   

PEREIRA, L.; FORACCHI, M. A. Educação e Sociedade; São Paulo: Nacional, 1976. 

 

TEORIA DA HISTÓRIA: ENSINO E FUNDAMENTOS (80 h/a) 

OBJETIVOS 

 Iniciar os alunos no estudo do pensamento histórico e das correntes historiográficas, 

situando a História no contexto epistemológico, por meio da análise das perspectivas 

“clássicas” e revisionistas da teoria do conhecimento e promover a reflexão de como 

ensinar História a partir de seus pressupostos teóricos; 

 Estimular a reflexão sobre as vertentes teóricas do conhecimento histórico, a partir do 

estudo das perspectivas que demarcam o debate contemporâneo e localizar a História 

no contexto epistemológico atual, por meio da apresentação das contribuições teóricas 

mais relevantes e dos atuais debates sobre a História;  

 Incitar a reflexão acerca dos diversos sentidos das formas de escritae de ensino da 

história e propiciar o contato e o estudo, pelos alunos, de textos clássicos da 

historiografia. 

EMENTA: Relação entre a Teoria do Conhecimento e o processo de definição do campo do 

conhecimento histórico e das tendências da historiografia. Estudo das correntes 

historiográficas, situando a História no contexto epistemológico, por meio da análise das 

perspectivas “clássicas” e revisionistas da teoria do conhecimento. Teoria da História e reflexão 

acerca do ensino da História a partir de seus fundamentos teóricos. Reflexão sobre as 

vertentes teóricas do conhecimento histórico, a partir do estudo das perspectivas que 

demarcam o debate contemporâneo. Estudo da área de História no contexto epistemológico 
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atual, por meio da apresentação das contribuições teóricas mais relevantes e dos atuais 

debates sobre a História. Estudo da constituição e do desenvolvimento do conhecimento 

histórico e identificar as principais escolas metodológicas. Estudo de textos clássicos é uma de 

suas funções básicas. Estudo do ensino de História na formação do historiador/professor a 

partir da Teoria da História, com a premissa de que a formação historiográfica subsidia a 

prática docente.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLOCH, Marc. Apologia da História, ou o ofício de historiador. Trad. André Telles. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar ed., 2001.  

BURKE, Peter. A Escola dos Annales 1929-1989: a revolução francesa da historiografia. 
Trad. Nilo Odalia.São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1997. 

CERI, Luís Fernando. Ensino de história e consciência histórica: impicações didáticas de 
uma discussão contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 

COLLINGWOOD, R. G. A idéia de História. 9 ed. Lisboa: Editorial Presença, 2001. 

GLÉNISSON, Jean. Iniciação aos Estudos Históricos. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.  

LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA Neto, Antonio Simplicio de. Representações utópicas no Ensino de História. São 
Paulo: Editora UNIFESP, 2011.  

ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Trad. Andréa Dore. Bauru/SP: 
EDUSC, 2006. 

BARROS, José D’Assunção. O campo de História: especialidades e abordagens. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2004. 

CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (orgs.) Domínios da História: ensaios de 
teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. 

COMTE. Auguste. “Curso de Filosofia Positiva.” In: Auguste Comte. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996 (Coleção Os Pensadores) 

DOSSE, François. A história em migalhas: dos Annales à Nova História. São 
Paulo/Campinas: Ensaio/Unicamp, 1992.  

FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Editorial Presença, 1985.  

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª. ed. Rio de 
Janeiro : Forense Universitária, 2005 
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GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

GINZBURG, Carlo. A Micro-História e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 
1991. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. “Fenomenologia do espírito” e “Introdução à História da 
Filosofia”. In: Hegel. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Nova Cultural, 1996 (Coleção Os 
Pensadores) 

HOBSBAWM, E. Sobre história: ensaios. Trad. Cid Moreira. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 

LE GOFF, Jaques. História e Memória. Trad. Irene Ferreira, Suzana Borges e Bernardo 
Leitão. 5 ed. Campinas-SP: UNICAMP, 2010.  

MARX, Karl & ENGELS, Friederich. História. Organizado por Florestan Fernandes. Trad. 
Florestan Fernandes et alli. São Paulo: Ática, 1983.  

SILVA, Marcos (org.) História: que ensino é esse? Campinas-SP: Papirus, 2013. 

 

4º Período 

 

DIDÁTICA (80 h/a) 

OBJETIVOS  

 Compreender a didática como pratica social e um dos campos  de estudos da 

Pedagogia que discute as várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem, 

fornecendo subsídios para que o futuro professor compreenda o contexto da sala de 

aula, o seu funcionamento e sua forma de organização. 

 Oferecer conhecimentos teóricos e práticos necessários  para orientar a ação didático-

pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. 

EMENTA:  Análise e discussão dos desafios e das demandas do contexto educacional. 

Práticas mais comprometidas com a aprendizagem dos alunos, orientando a elaboração do 

planejamento educacional, dos planos de ensino, das sequências didáticas e do processo de 

avaliação da aprendizagem. A complexidade da sala de aula, as relações interativas entre 

professor e aluno, as diferentes perspectivas de organização dos conteúdos escolares. 

Discussão sobre os princípios do enfoque globalizador e da prática docente interdisciplinar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, V. M. (org.). Reinventar a Escola. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

LIBÂNEO, J. C.. Didática. 2. ed.. São Paulo: Cortez, 2012. 
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VEIGA, I. P.A. (coord.). Repensando a Didática. 29. ed.. Campinas-SP: Papirus, 2012.   

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 
DF: SEF/MEC, 1998 .  

ABUD, Maria José Milharezi. Professores de ensino superior: características de qualidade. 
Taubaté: Cabral, 2001. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortez, 1999. 

VASCONCELOS, Celso. Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político 
pedagógico. São Paulo, Libertad, 1999. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

ENSINO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (88 h/a, sendo 40 h/a 

presencial e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS  

 Discutir o papel dos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem;  

 Examinar os possíveis usos e aplicações desses recursos, tanto no auto-

aperfeiçoamento da competência linguística do aprendiz como na prática de sala de 

aula.  

 Estudar o uso do computador como mediador de programas de ensino a distância. 

EMENTA: O processo de ensino-aprendizagem tendo como referencial teórico as abordagens 

sócio-interativas introduzidas pelas redes midiáticas por meio das tecnologias de informação e 

comunicação. As relações entre ensino, tecnologia, mídia e sociedade. Práticas de ensino com 

metodologias que apresentam os conteúdos específicos do ensino-aprendizagem de línguas e 

literaturas por meio das novas tecnologias de informação e comunicação. Utilização desses 

recursos no auto-aperfeiçoamento da competência linguística do aprendiz e na prática de sala 

de aula.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de.; MORAN, José Manuel (Org.). Integração das 
tecnologias na educação. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2005. 204 p. Disponível 
em: http://bve.cibec.inep.gov.br/Biblioteca.htm Acessado em agosto 2015. 

FAGUNDES, L.C.; SATO, L.S.; MAÇADA, D.L  Aprendizes do Futuro: as inovações 
começaram. Coleção Informática para a Mudança na Educação, ProInfo-MEC, 1999. 
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003153.pdf. Acessado em: 
agosto de 2015. 

MORAN, J M; MASETTO, M T.; BEHRENS, M A. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. Campinas-SP: Papirus, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRAGA, D. B.. Ambientes Digitais: Reflexões Teóricas e Práticas. 1. ed.. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

PRADO, M. E. B. B.; Valente, J. A. (2003) A formação na ação do professor: uma abordagem 
na e para uma nova prática pedagógica. In: Valente, J. A. (org). Formação de educadores 
para o uso da informática na escola. Campinas-SP: Unicamp/Nied.  

SORJ, B.; REMOLD, J. Exclusão digital e educação no Brasil: dentro e fora da escola- 
http://www.senac.br/BTS/313/boltec313a.html 

FAGUNDES, L. C. et al. (2006).  Projetos de aprendizagem: uma experiência mediada por 
ambientes telemáticos. Revista Brasileira de Informática na Educação. volume 14, número 1. 

 

ESTUDO E ENSINO DE BURGUESIA E CULTURA MEDIEVAL (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Despertar nos alunos a capacidade de discutir as principais abordagens historiográficas 

sobre o período nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais na época da 

Idade Média, principalmente relativos à burguesia.  

 Fazer com que o aluno possa analisar a produção historiográfica sobre os temas; 

 Desenvolver uma visão crítica acerca dos documentos e produções acadêmicas e, 

principalmente relacionar o legado cultural da Idade Média com a atualidade, dando-

lhes a possibilidade de relacioná-la com a prática da profissão docente. 

EMENTA: Introdução aos estudos da Burguesia Medieval, abrangendo o período de sua 

ascensão, predominando a compreensão das estruturas econômicas, sociais, políticas e 

ideológicas do período e a crítica dos discursos sobre a Idade Média na sociedade 

contemporânea a partir da reflexão e do estudo de aspectos culturais desse processo histórico. 

Discussão e a capacitação dos alunos para ensinar a História Medieval a partir de sua 
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percepção como processo histórico-cutlural. Discussão e estudo de estratégias de ensino que 

possam promover a problematização de conceitos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antigüidade ao Feudalismo. Trad. Beatriz Sidou. 5 ed. 
São Paulo: Brasiliense, 2007 

BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 
François Rabelais. 6 ed. São Paulo: HUCITEC/Editora UnB, 2008. 

BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. 2 ed. Lisboa: Edições 70, 2001. 

MACEDO, José Rivair. “História Medieval: repensando a Idade Média no Ensino de História.” 
In: KARNAL, Leandro (org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6 ed. 
São Paulo: Contexto, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARIÈS, Philipe e DUBY, Georges. História da Vida Privada. São Paulo: Companhia das 
Letras, vol. I e II, 1990.  

BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990. 

DEMANT, Peter. O mundo muçulmano. São Paulo: Contexto, 2004. 

DUBY, Georges. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

MURILO, Marcelo da Silva. “Idade Média e seu ensino: novos horizontes/velhos problemas”. In: 
SILVA, Marcos (org.) História: que ensino é esse? Campinas-SP: Papirus, 2013. 

RUNCIMAN, Stven. História das cruzadas. Trad. Cristina de Assis Serra. Rio de Janeiro: 
Imago, 2002. 

VERGER, Jacques. As Universidades na Idade Média. São Paulo: UNESP, 1990. 

_______________. Homens e Saber na Idade Média. São Paulo: EDUSC, 1999. 
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HISTÓRIA DA ÁFRICA (80 h/a) 

OBJETIVOS  

 Atender aos objetivos da Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003 que busca 

aperfeiçoar e formar profissionais da área das Ciências Humanas nos temas da 

História e Cultura da África e dos afro-brasileiros.  

 Proporcionar, por meio dos estudos culturais, uma pedagogia antirracista que promova 

a equidade.  

 Levar os alunos a perceber e atuar sobre a presença de estereótipos na representação 

da África e dos africanos nos livros didáticos.  

 Romper com a visão eurocêntrica da História da África, com o auxílio de disciplinas 

como Antropologia e Sociologia.  

 Conhecer as sociedades africanas de modo a promover o reconhecimento da história e 

da cultura dos africanos e dos afro-brasileiros na constituição da nação brasileira.  

 Perceber o processo de cidadania excludente dos negros após a abolição da 

escravidão.  

 Conhecer as lutas de resistência e os movimentos sociais negros no Brasil e na África. 

 Levar os alunos a entenderem a luta de emancipação política das colônias portuguesas 

na África do ponto de vista dos africanos, destacando seu protagonismo. 

EMENTA: A disciplina promove o estudo da desconstrução da narrativa eurocêntrica da 

História. Historiografia, Metodologia e fontes escritas, orais e arqueológicas da História da 

África. Surgimento e expansão do mundo muçulmano: a difusão do Islamismo na África. Gana, 

Mali e Songhai: características das sociedades africanas antes do contato com os europeus. A 

experiência histórica da escravidão nos séculos XV a XIX. Quilombos e revoltas escravas no 

Brasil. A rica cultura afro-brasileira na capital do Império. As religiões africanas e afro-

brasileiras. A experiência da colonização portuguesa na África e o protagonismo dos africanos 

nos processos de emancipação política no século XX. Século XXI: Cidadania, discriminação 

racial e ações afirmativas na Educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a 
África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo Companhia das Letras, 2002 

KI-ZERBO, J (Org.). História geral da África. São Paulo. 2. ed. Brasília-DF: UNESCO, 2010.  

SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: A África e a escravidão de 1500 a 1700. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Fundação Biblioteca Nacional, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOXER, C. R. O Império Marítimo Português: 1415-1825. Lisboa: Edições 70, 2001. 
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BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África negra: 1880-1914. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

COQUERY-VIDROVICH C.; MONIOT, H. Africa negra de 1800 a nuestros días. Barcelona: 
Labor, 1985.  

DAVDISON, B. A descoberta do passado de África. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1981.  

HERNANDEZ, Leila L. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São 
Paulo: Selo Negro, 2005. 

LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África. Uma história e suas transformações. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano, São Paulo, Ática, 2005. 

THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico:1400-1800. 
Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2004. 

 

HISTÓRIA MODERNA (80 h/a) 

OBJETIVOS 

 Problematizar as relações entre Estado Moderno, mercantilismo e o processo da 

colonização;  

 Entender a expansão europeia e o processo de desenvolvimento do capitalismo;  

 Analisar as Revoluções Inglesas - Puritana e Gloriosa;  

 Capacitar profissionais atuantes para o Ensino Fundamental e Médio. 

EMENTA: Estudo das transformações nas estruturas materiais, sociais, políticas, econômicas, 

religiosas e culturais ocorridas a partir do século XV até as revoluções burguesas do século 

XVIII. Análise dos processos de formação, consolidação e crise dos Estados Absolutistas, 

através das ideias iluministas. 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

HILL, Christopher. A Revolução Inglesa de 1640. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

MOTA, Carlos Guilherme. História Moderna e Contemporânea. São Paulo: Moderna, 1990. 

SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DOBB, Maurice. A Evolução do capitalismo. 9. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1983. 
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WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 

MARQUES, Adhemar Martins. História Moderna através de textos.11. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010.(Coleção Textos e Documentos, 3) 

SOBOUL, Albert. História da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

 

METODOLOGIA DE HISTÓRIA: ENSINO E PESQUISA (80 h/a) 

OBJETIVOS 

 Promover a reflexão sobre o caráter do conhecimento científico e do ensino específico 

de História;  

 Iniciar os alunos no rigor metodológico do conhecimento científico e na prática docente 

a partir do conhecimento histórico;  

 Desenvolver no aluno habilidades de pesquisa e de ensino;  

 Incitar a reflexão acerca dos diversos sentidos das formas de escrita da história;  

 Refletir sobre a História como ciência e como disciplina, e sobre o trabalho do 

historiador e do professor de História;  

 Propiciar ao aluno a prática do trabalho com o documento, bem como a reflexão sobre 

o caráter e as possibilidades da fonte documental como recurso pedagógico;  

 Capacitar o aluno a historicizar seus objetos de pesquisa e as estratégias docentes. 

EMENTA: Estudo entre a relação ensino e pesquisa a partir de elementos tais como: análise 

documental e elaboração de projetos. Introdução a  procedimentos metodológicos de pesquisa, 

das normas da Associação Brasileira de Normas técnicas-ABNT, conceitos da área de História. 

Problematizaçao dos métodos e das técnicas utilizados na prática historiográfica, percebendo a 

teoria como interface da prática e da metodologia de pesquisa e de ensino e a relação 

indissociável entre ensino e pesquisa. Reflexão acerca dos diversos sentidos das formas de 

escrita da História e dos procedimentos metodológicos próprios do campo. Reflexão acerca da 

especificidade do conhecimento científico e de sua apropriação no âmbito didático-pedagógico 

da área de História. 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Trad. Andréa Dore. Bauru/SP: 
EDUSC, 2006. 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 
tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 

SILVA, Marcos. História: o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 2003.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, José D´Assunção. O projeto de pesquisa em História. Petrópolis-RJ: Vozes, 2005. 

BLOCH, Marc. Apologia da História: ou o ofício do historiador. Trad. André Telles. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

CARDOSO, C. F. & VAINFAS, R. (orgs.).Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 
1997. 

CARDOSO, C. F. e BRIGNOLI, H. P. Os métodos da História. Trad. João Maia. 6ª. ed. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 2002. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. B. Leitão e Irene Ferreira. Campinas/SP: 
UNICAMP, 1990. 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral. 5ª. ed., São Paulo:Edições Loyola, 
2005. 

PINSKY, Carla (org.) Fontes Históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 20ª ed. São Paulo: 
Cortez, 1996. 

 

5º Período 

 

DIDÁTICA ESPECÍFICA DE HISTÓRIA (80 h/a) 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre a realidade educacional brasileira e o papel da História no Ensino 

fundamental e do Ensino Médio, analisando a disciplina escolar e promovendo a 

formação de uma atitude interdisciplinar.  

 Levar o licenciando a compreender a formação do professor como um processo 

contínuo.  

 Considerar as questões epistemológicas do saber escolar.  

 Consolidar o valor da relação teoria-prática na práxis docente.  

 Problematizar, questionar e analisar a prática vivenciada no estágio supervisionado 

refletindo criticamente a partir de pressupostos teóricos.  

 Exercer atividades de ensino que levem os alunos a desenvolverem a competência 

técnico-pedagógica, a atitude como educador e a consciência crítica, para 

compreender sua função enquanto profissional de ensino.  

 Promover a compreensão e a reflexão sobre o processo e as peculiaridades da 

avaliação no ensino de História.  
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 Promover a reflexão e capacitar os futuros profissionais em educação para lidar com as 

novas tecnologias no ensino de História 

EMENTA: Reflexão e compreensão da atuação do professor de História, aplicando os 

conhecimentos inerentes a essa área do conhecimento de acordo com suas especificidades e 

com as diretrizes pedagógicas. Estudo dos métodos e técnicas do ensino de História no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Reflexão sobre a utilização de recursos didáticos. Análise e 

elaboração de materiais didáticos. Discussão sobre o processo avaliativo específico da área e 

do nível de ensino adequado ao Ensino Básico e capacitar para utilização dos diversos tipos de 

instrumentos de avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 9. ed., São Paulo: Contexto, 
2004. 

KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São 
Paulo: Contexto, 2003. 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 
2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologias. 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999. 

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História ensinada. 2. ed. Campinas: Papirus, 
1994. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 

SILVA, A. L.; GRUPIONI, L. D. B. (Org.). A temática indígena na escola. novos subsídios 
para professores de 1º. e 2º. Graus. 4. ed. São Paulo;Brasília: Global; MEC, Mari, UNESCO, 
2004. 

SILVA, Marcos A. da. História: o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

SIMAN, Lana M. de C.; FONSECA, Thaís N. de L. Inaugurando a História e construindo a 
nação: discurso e imagens no ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
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GESTÃO EDUCACIONAL (88 h/a, sendo 40 h/a presencial e 48 h/a a distância) 

 

OBJETIVOS 

 Centrar o desenvolvimento do programa na formação crítico-reflexiva do aluno 

contribuindo com o seu preparo pessoal, intelectual e profissional, desvelando-lhe a 

relevância sociocultural e teórico-prática da Gestão da Escola e Gestão da Sala de 

Aula.  

 Contextualizar a escola nas suas relações com o Estado e com a sociedade e como 

instituição produtora e produto de suas formas de gerir o modelo educativo que acolhe.  

 Estudar a escola e analisar as práticas escolares em estreita ligação com a dinâmica 

social global, com o cotidiano dos alunos e com as expectativas da comunidade local.  

 Explicitar as relações que se estabelecem entre as proposições, fatos e conceitos, 

captando intencionalidades, similitudes e diferenças; inconsistências e ambiguidades 

do fenômeno educativo.  

 Sequenciar os conteúdos a serem trabalhados de forma a que sirvam como 

“organizadores prévios” do processo de assimilação dos novos conhecimentos pelo 

aluno, acelerando a ancoragem de conceitos subsequentes 

EMENTA: Conhecimentos básicos relativos à organização e gestão do trabalho escolar, 

compreendendo a evolução histórica e os diferentes modelos de gestão escolar que estruturam 

as relações educativas, em nível de sistema e de unidade escolar, com ênfase na perspectiva 

de gestão democrática e no trabalho coletivo. 

 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

AGUIAR, M. A. A formação do profissional da educação no contexto da reforma 
educacional brasileira. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão educacional 
para uma escola de qualidade. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

BOCCIA, M. B.; DABUL, m. R.; LACERDA, S. C. (orgs.). Gestão Escolar em destaque. 
Pedagogia de A e Z. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2013. v. 5.  

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Plano Nacional de Educação 2014-
2024. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 

BRASIL, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 11. ed.. MEC: 2015.  

OLIVEIRA, R. P.; ADRIÃO, T. (orgs.). Organização do ensino no Brasil: níveis e modalidades 
na Constituição Federal e na LDB. 2. ed.. São Paulo: Xamã, 2007. 

SANTOS, C. R.. A gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage 
Learnning, 2013.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Fernando José de; ALMEIDA, Maria Elizabeth B.B. de (coords). Liderança, gestão 
e tecnologias: para a melhoria da educação do Brasil. São Paulo: s/n, 2006. Parceria 
Microsoft/ PUC-SP.   

CURY, C.R.J. Gestão democrática dos sistemas públicos de ensino. In: OLIVEIRA, M.A.M. 
(Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 7. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 
2010. 

HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de Ensino e Práticas Pedagógicas. 7. ed. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2011. 

LUCK, H. A gestão participativa na escola. 8. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010.  

OLIVEIRA, M.A.M. (Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 7. ed. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (80 h/a) 

OBJETIVOS  

 Discutir e analisar os conflitos, contradições e transformações que ocorreram do final 

do século XVIII ao começo século XX;  

 Incentivar a realização de pesquisas sobre temas de interesse à história 

Contemporânea do século XIX;  

 Capacitar profissionais atuantes para o Ensino Fundamental e Médio. 

EMENTA: Reflexão crítica e abrangente do processo histórico, suas abordagens e os efeitos 

na sociedade, promovendo a interpretação historiográfica das transformações do sistema 

capitalista, suas etapas desde o final do século. XVIII até o começo do século XX. Análises 

comparativas de ideologias, movimentos políticos, sociais e religiosos a partir do final do século 

XVIII até a Primeira Guerra Mundial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, Eric. A Era das revoluções 1789 – 1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.  

______________. A Era dos impérios.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.  

MOTA, Carlos Guilherme. História Moderna e Contemporânea. São Paulo: Moderna. 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Edgar Luiz. A Guerra Fria. Campinas-SP: Unicamp, 1982. 
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DECCA, Edgar. O Nascimento das Fábricas. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

HOBSMAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MARQUES, Adhemar et al. História Contemporânea através de textos. São Paulo: Editora 
Contexto, 2010. n. 5. 

 

HISTÓRIA DA AMÉRICA COLONIAL (80 h/a) 

 

OBJETIVOS 

 Compreender a diversidade étnica da América, assim como os processos de conflitos e 

as estratégias de acomodação entre as culturas indígenas e européia a partir da 

reflexão sobre a convivência com o “outro”; 

 Analisar a montagem e os mecanismos de funcionamento do sistema colonial na 

América espanhola e na América do Norte, assim com a crise do sistema colonial que 

culminou com as independências americanas.  

EMENTA: Refelxão e discussão dos aspectos e processos históricos da América Colonial a 

partir de interpretações e estudos historiográficos. Estudo de conceitos e temáticas que 

marcaram a formação das sociedades americanas desde a Conquista da América no século 

XVI, tais como os conceitos de alteridade, mestiçagem e resistência cultural. A ênfase da 

disciplina será dada às principais regiões de colonização espanhola e inglesa, isto é, México, 

Peru, Caribe e as treze colônias norte-americanas.  

BILIOGRAFIA BÁSICA 

BETHELL, L. (Org.). História da América Latina. São Paulo; Brasília: Edusp; Fundação 
Alexande Gusmão, 1999. (América Latina Colonial, v.I). 

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. História do Novo Mundo. São Paulo: Edusp, 1997. 
2 v.  

SCHWARTZ, S. B.; LOCKHART, J. A América Latina na época colonial. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Ciro F. América Pré-colombiana. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

ELLIOTT, John H. La decadencia de Espanha. In: CIPOLLA, Carlo M. (Org.). La decadencia 
económica de los imperios. Madrid: Alianza Editorial, 1989. 
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GERAB, Kátia; RESENDE, Angélica. A revolta de Tupac Amaru. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 

GRUZINSKI, S. A colonização do imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

LAPA, José R. do Amaral. O Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

SOUSTELLE, Jacques. Os Astecas na Véspera da Conquista Espanhola. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do Outro. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 

 

HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO (80 h/a) 

 

OBJETIVOS 

 Atingir a compreensão dos processo internos e eternos que marcaram a formação, 

consolidação e o fim do regime monárquico no Brasil.  

 Orientar a análise das conjunturas social, econômica e política que envolveram as 

sociedades do século XIX.  

 Capacitar o futuro profissional da área de História a produzir e reproduzir conhecimento 

sobre a História do Brasil. 

EMENTA: Estudo dos processos sociopolíticos responsáveis pela instauração, crise, 

acomodação e queda do Império brasileiro. Estudo da historiografia do Brasil Imperial e das 

revisões historiográficas contemporâneas sobre o período. 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, E. V. Da Monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: Grijalbo, 1977. 

CARVALHO, J. M. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro:, Civilização 
Brasileira, 2009. 

SCHWARCZ, Lilia M. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São 
Paulo: companhia das Letras, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETHELL, Leslie. A abolição do tráfico de escravos no Brasil: 1807-1869. Rio de Janeiro: 
Expressão e Cultura, São Paulo; EDUSP, 1976. 

BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia M. (orgs.) Um enigma chamado Brasil. 29 intérpretes 
e um pais. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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CHALOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 
corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CALDEIRA, Jorge. Mauá um empresário do Império. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX: São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 

DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra. Nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. 

FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros, 1969. 

MATTOS, I. R. O tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec: 1987. p. 103-129. 

MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Brasil em Perspectiva. 9. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 1997.  

NOVAIS, Fernando A.; MOTA, Carlos Guilherme. A independência política do Brasil. 2. ed. 
São Paulo: Hucitec, 1996. 

SCHWARCZ, Lilia M. e STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (40h/a) 

 

OBJETIVOS 

 Apresentar aos alunos de licenciatura os aspectos fundamentais relacionados à 

comunidade surda, dando condições e direcionamento para o aprofundamento dos 

conteúdos relacionados à Língua de Sinais Brasileira e os aspectos educacionais e 

sociais que a envolvem. 

EMENTA: Contexto histórico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Aprofundamento dos 

aspectos legais que reconhecem a LIBRAS como língua oficial. Fundamentação dos conceitos 

e apresentação da estruturação da LIBRAS. Reflexão sobre a importância da LIBRAS para o 

surdo. Estudos sobre os aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES Sylvia Lia Grespan. De sinal em sinal. São Paulo: Feneis, 
2009. 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 
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FELIPE, T. A. LIBRAS em contexto. Curso Básico, livro do estudante cursista. Brasília: 
Programa Nacional de Apoio à educação de Surdos. MEC/SEESP, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 5.626, 
Regulamenta a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. . Brasília: SEESP/MEC, 2005. 

_____. Ministério da Educação. Documento sobre a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: SEESP/MEC, 2008. 

FERNANDES, E. Problemas linguísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: AGIR, 

1990. 

LACERDA, C.B.F. de; GÓES, M. C. R. de (Org.). Surdez: Processos Educativos e 
Subjetividade. São Paulo: Editora Lovise, 2000. 

_____. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e intérpretes 
sobre esta experiência. Cadernos CEDES, 69, v. 26, p. 163-184, 2006. 

LODI, A. C. E. et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos Porto 
Alegre : Artmed, 2004. 

QUADROS, R. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2005. 

______. (Org.) Educação de surdos I .Petrópolis-RJ: Arara Azul, 2006.  

______. (Org.) Educação de surdos II .Petrópolis-RJ: Arara Azul, 2007.  

- SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem pelo mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 

 

6º Período 

 

ECONOMIA BRASILEIRA (40h/a) 

 

OBJETIVOS 
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 Instrumentalizar o aluno, por meio da análise da formação econômica do Brasil, a 

compreender o país no seu conjunto, identificando suas especificidades e 

características regionais, vinculando os aspectos econômicos aos políticos e sociais; 

 Levar o aluno a compreender a formação econômica em espaços geográficos 

específicos do território brasileiro, como consequência do auge e decadência dos ciclos 

econômicos brasileiros, dependentes dos interesses das economias capitalistas 

centrais; 

 Capacitar o aluno a visualizar as transformações estruturais da economia brasileira, 

através do estudo e análise dos períodos de transição pelos quais passou o país;  

 Oferecer instrumentos metodológicos de análise, para uma visão crítica dos planos e 

modelos de desenvolvimento elaborados para a economia brasileira; 

 Evidenciar as correlações entre as políticas econômicas e as determinantes políticas e 

as consequências sociais. 

EMENTA: Fundamentos econômicos da ocupação territorial; período colonial: o ciclo do açúcar 

e do ouro - séculos XVI a XVIII; subdesenvolvimento e dependência; período imperial: 

dependência externa, crises, economia cafeeira e gestação; do complexo cafeeiro capitalista; 

gênese da industrialização, mão-de-obra assalariada, origens dos empresários e o advento da 

república; crise da oligarquia agrária-exportadora e a ascensão do estado novo; urbanização e 

industrialização no período do estado novo; industrialização e política cambial do pós - II 

guerra: o período populista; o modelo de desenvolvimento com capital externo - décadas de 

1960-1970; da expansão acelerada(1967-1974) à estagnação(1980/1992); inflação e políticas 

de estabilização; inserção global e o desafio da competitividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. 3 ed., São Paulo: HUCITEC, 
1990.  

 ______Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil - 1930-1970. São Paulo: 
HUCITEC, 1987.  

REZENDE FILHO, Cyro de B. História Econômica Geral. 9. ed. 2ª reimpressão. São Paulo: 
Contexto, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MANTEGA, Guido. A economia política brasileira. 7 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1992 

REGO, José Márcio e MARQUES, Rosa Maria (Org). Economia brasileira. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

SUZIGAN, Wilson.  Indústria brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
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ENSINO DA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO SÉCULO XX (80 h/a) 

 

OBJETIVOS 

 Discutir e analisar os conflitos, contradições e transformações que ocorreram do final 

do século XVIII ao começo século XX;  

 Incentivar a reflexão acerca da complexidade do século XX como processo histórico e 

das formas de ensinar esse conteúdo com vistas à discussão sobre a história do temo 

presente; 

 Discutir e analisar os conflitos, contradições e transformações que ocorreram do 

começo do século XX ao século XXI;  

 Capacitar profissionais atuantes para o Ensino Fundamental e Médio. 

EMENTA: O foco da disciplina é a discussão crítica e abrangente do processo histórico, suas 

abordagens e os efeitos na sociedade contemporânea, promovendo a interpretação 

historiográfica das transformações do sistema capitalista, suas etapas desde e o começo séc. 

XX até os dias de hoje. Análises das ideologias, os movimentos políticos, sociais e religiosos a 

partir do final do século XIX. Promover a discussão e o estudo de formas de ensinar esse 

processo histórico considerando sua complexidade e sua proximidade histórica com o tempo 

atual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MARQUES, Adhemar et al. História Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 
2010.  

MOTA, Carlos Guilherme. História Moderna e Contemporânea. São Paulo: Editora Moderna. 
1990. 

NAPOLITANO, Marcos. “História Contemporânea: pensando a estranha História sem fim”. In: 
KARNAL, Leandro (org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6 ed. São 
Paulo: Contexto, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DANIEL, Aarão Reis Filho. Como mudar o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

BROWN, Archie. Ascensão e queda do comunismo. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

BLAINEY, Geoffrey. Uma breve História do Século XX. São Paulo: Editora Fundamento, 
2008. 
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FERRO, Marc.- O dilema dos povos colonizados. In: História da Segunda Guerra Mundial. 
São Paulo: Ática, 1997.   

HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações. Rio de Janeiro, Objetiva, 1997. 

SEGRILLO, Ângelo. O declínio da URSS. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

SCHNAIDERMAN, Boris. Os escombros e, o mito, a cultura e o fim da União Soviética. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

SEVECENKO, Nicolau. A Corrida para o Século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.  

TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos ( Org. ). O Século Sombrio. Rio, Elsevier, 2005. 

ZAMBONI, Ernesta; LUCINI, Marizete; Miranda, Sonia Regina. “O saber histórico escolar e a 
tarefa educativa na contemporaneidade”. In: SILVA, Marcos (org.) História: que ensino é 
esse? Campinas-SP: Papirus, 2013. 

 

HISTÓRIA DA AMÉRICA INDEPENDENTE (80 h/a) 

 

OBJETIVOS  

 Introduzir os alunos ao estudo das principais transformações sociais, econômicas e 

políticas das Américas, desde os processos de independência, nas primeiras décadas 

do século XIX, às principais revoluções sociais do século XX. 

 Analisar os grandes temas da historiografia sobre a América Latina contemporânea 

enquanto problemas interligados 

EMENTA: Estudo dos processos de independência das nações latino-americanas e a 

consolidação dos governos, com foco na história da America Latina no período 

contemporâneo. Reflexão sobre a formação dos estados nacionais, do conceito de 

nacionalismo e da construção das identidades nacionais. Discussão sobre o imperialismo 

norte-americano e as revoluções sociais e a modernidade latino-americana, a partir dos 

campos da História Social e das Idéias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BETHELL, L. (Org.). História da América Latina: Da Independência a 1870. São Paulo; 
Brasília: Edusp; Fundação Alexandre Gusmão, 2001. v. III 

__________. História da América Latina: 1870 a 1930. São Paulo; Brasília: Edusp; Fundação 
Alexandre Gusmão, 2003. v. IV 
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PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São 
Paulo: EDUSP; Bauru: EDUSC, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CORRÊA, Anna Maria Martinez. A Revolução Mexicana. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

DONGHI, Tulio H. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 

FERNANDES, Florestan. Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1979. 

GUERRA, François Xavier. Modernidad e independencia: Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993. 

POMER, Leon. As independências da América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1981.   

PRADO, Maria Lígia C. O populismo na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas latino-americanas: Polêmicas, manifestos e textos críticos. 
São Paulo: Edusp; Iluminuras, 1995. 

 

HISTÓRIA DO BRASIL REPÚBLICA (80 h/a) 

 

OBJETIVOS 

 Estabelecer ligações entre a História do Brasil Imperial com o Brasil Republicano, 

evitando-se estabelecer compartimentos estanques entre os dois períodos; 

 Refletir sobre a política e a economia do período republicano em suas diversas fases, 

estabelecendo vínculos com o período atual;  

 Prosseguir na manutenção e aprimoramento da práxis da leitura de livros e textos, 

visando com isso a amplitude vocabular e de escrita do futuro profissional do 

magistério; 

 Dar prosseguimento à capacitação do futuro profissional na reprodução e produção do 

conhecimento da História do Brasil. 

EMENTA: O café e a Espada; Consolidação das Oligarquias; Crises Políticas e 

Desenvolvimento Econômico; Companheiros de Boné; Manifestações Culturais na Primeira 

República; 1930/1934: Crise de Hegemonia; O Caminho da Ditadura; O Estado Novo;  A luta 

pela Democracia; A Democracia Populista; O Regime Militar.  

BILIOGRAFIA BÁSICA 

FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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___________. Revolução de 30: História e historiografia. São Paulo: Brasiliense, 1979. 

FERREIRA, J. O Brasil Republicano 3: o tempo da experiência democrática. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORGES, Vavy. Tenentismo e revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena. Propaganda política no varguismo e no 
peronismo. Campinas: Papirus, 1998. 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário e a república que não foi. 
São Paulo: Cia das Letras, 1987.  

CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 3. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987.  

GOMES, Ângela de Castro (Org.). O Brasil de JK. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 

ROLLEMBERG, D.; QUADRAT, S. V. (Org.). A construção social dos regimes autoritários. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. v. 1. 

 

HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE (40 h/a) 

OBJETIVOS 

 Compreender a estética como um ramo da filosofia da arte destinado a estudar as 

diferentes concepções artísticas e o pensamento que as influenciaram; 

 Entender o significado de uma obra de arte e a função que ela preenche dentro do 

contexto social, político, econômico religioso e filosófico; 

 Analisar o homem no campo das artes visuais, da música, do teatro e da dança 

compreendendo os códigos específicos de cada área; 

 Desenvolver o senso de apreciação estética, compreendendo os diferentes conteúdos 

da arte: objetivo, subjetivo e formal. 

EMENTA: Arte: Conceito, periodização e metodologia; A Linguagem da Arte – sua função 

social; A Arte nas primeiras civilizações; Cultura e Arte Clássicas: gregos e romanos; A Artes 

Medieval  -  religião e Arte; O Renascimento Cultural  -  o Humanismo; A Arte e o 

desenvolvimento do Capitalismo nos séculos XVII – XVIII – XIX e XX. 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Cristina. Questões de Arte. São Paulo: Moderna, 2004. 

FEITOSA, Charles. Explicando a arte com filosofia. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 
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GOMBRICH, E. H. A História da Arte. São Paulo: LTC Editora, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARDI, Pietro Maria. Museu de Artes de São Paulo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
Melhoramentos, 1979. 

BAUMGARTEN, Fritz. Breve História da Arte. 2. ed.. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. 3. ed., Tradução Sergio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

COLI, Jorge. O que é a arte. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

HAUSER, Arnold. História Social da Literatura e da Arte. 2. ed.. São Paulo: Mestre Jou, 
1972. v. I e II. 

MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de Termos Artísticos. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 
1998.  

WOLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da arte. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

MORAIS, Frederico. A arte que é o que eu e você chamamos de arte. 2. ed., São Paulo: 
Record, 1998. 

WOODFORD, Susan. A Arte de Ver a Arte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1983. 

ZANINI, Walter. A História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira 
Salles; Fundação Djalma.  

 

SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA (80h/a) 

 

OBJETIVOS  

 Promover a reflexão sobre a prática docente;  

 Promover a discussão sobre experiências docentes;  

 Promover a integração entre o estágio supervisionado e reflexões teóricas de didática 

específica de História;  

 Contextualiza a realidade escolar e o ensino de História;  

 Problematizar a prática de ensino de História 

EMENTA: Os Seminários de prática de ensino de História são baseados na perspectiva de 

discussão e reflexão sobre experiências docentes no Ensino Fundamental e Médio vividas 

pelos acadêmicos e/ou observadas no estágio supervisionado. Os Seminários são organizados 

sob a forma de apresentações de casos e de questões para debate. 
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BILIOGRAFIA BÁSICA 

BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 9. ed. São Paulo: Contexto, 
2004. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 

KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São 
Paulo: Contexto, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, M.; SOIHET, R. Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologias. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

IOKOI, Z. M. G. (texto) SALGADO, S. (fotos). Deslocamentos populacionais e novas formas 
de solidariedade. São Paulo: BEI comunicação, 2000. (Coleção Êxodos: programa 
educacional) 

NAPOLITANO, M. Como usar a televisão na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2011.  

SCHMIDT, M. A.; CAINELLI, M. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004. 

SILVA, A. L.; GRUPIONI, L. D. B. (Org.). A temática indígena na escola: novos subsídios 
para professores. 4. ed. São Paulo; Brasília: Global; MEC; Mari; UNESCO, 2004. 

SILVA, Marcos A. da. História: o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

 

ATIVIDADES ACADÊMICA-CIENTÍFICO-CULTURAIS – AACC (200h) 

 

OBJETIVOS 

As Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais estão previstas no decorrer do ano letivo e 

serão desenvolvidas fora do horário normal das aulas semanais tendo como objetivo principal 

desenvolver no educando hábitos de participação, aprofundamento e enriquecimento cultural e 

científico. 

EMENTA: Trata - se de um conjunto de ações complementares à formação do aluno de 

graduação, tendo em vista a ampliação dos seus horizontes culturais para além da sala de 

aula, mediante a construção de um cabedal de conhecimentos gerais importantes para uma 

futura prática profissional inteligente e contextualizada no tempo e no espaço. 

Mais detalhes do funcionamento deste componente curricular do curso de História constam do 

Regulamento no Anexo B. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO (400h) 

OBJETIVOS 

 Oportunizar ao aluno-estagiário uma multiplicidade de vivências pedagógicas, de 

maneira a levá-lo a problematizar a realidade; a perceber que a sala de aula, palco de 

sua futura ação docente, não é uma “ilha isolada” da escola, da comunidade local, da 

totalidade da sociedade e do mundo globalizado. Não é neutra nem acabada, assim 

como os conhecimentos, saberes e práticas, os seus construtores também não o são.  

 Assegurar ao aluno a compreensão de que a organização de cada escola e de cada 

sistema escolar influencia sobremaneira os modos de sentir, agir e pensar dos atores e 

autores escolares – professores, alunos, funcionários, enfim, a comunidade educativa 

na sua totalidade.  

 Buscar a superação da visão fragmentada e simplista da ciência, da educação e do 

ensino, mais especificamente da política pedagógica observada e analisada de forma 

crítica e reflexiva.  

 Propiciar ao aluno-estagiário o desenvolvimento da capacidade de avaliar o estágio 

realizado nas dimensões técnica, humana e política, entendendo-o como espaço 

formativo privilegiado. 

EMENTA: O Estágio Curricular Supervisionado, nos Cursos de Licenciatura, tem como foco a 

formação do aluno-estagiário na direção da concepção integradora da prática pedagógica, e 

também engloba a diferenciação dos modelos organizacionais das escolas e da gestão 

escolar. O formando deve entender que esses modelos exercem uma função educativa sobre 

os atores educacionais e que são determinantes na qualidade de ensino e nos resultados da 

aprendizagem. A disciplina se propõe a oportunizar o entendimento do aluno de que as 

políticas educacionais, a escola e a sala de aula são instâncias que se entrecruzam, 

condicionam e são condicionadas pelas relações mais amplas Escola/Estado e Sociedade. Por 

estas razões, o Estágio Curricular Supervisionado pretende motivar a inserção do aluno na 

escola, a sua imersão na escola – observação e problematização do ensino – mas também a 

reflexão crítica sobre a gestão do projeto político-pedagógico, captando-lhe a estrutura e as 

reais intencionalidades – a ideia de controle e regulação ou a concepção emancipatória dos 

sujeitos ensinantes e aprendentes e das lideranças educacionais. – Gestão democrática ou 

gestão empresarial?  Assim sendo, a problematização da prática escolar e docente exigirá a 

análise dos documentos escolares oficiais que refletem os pressupostos e os propósitos da 

educação e do ensino oferecidos – Regimento Escolar, Plano de Gestão e Projeto Político-

pedagógico, bem como a participação do aluno-estagiário nos canais de democratização da 

escola – Conselhos Escolares e Reuniões Pedagógicas, principalmente. Este componente 

curricular pretende ainda, oportunizar a análise do perfil do professor, flagrando-lhe as 
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habilidades básicas para ensinar, a sistemática de avaliação de desempenho dos alunos 

adotada e a qualidade das relações humanas estabelecidas na escola e nas salas de aula. Por 

fim, o Estágio Curricular Supervisionado deve abrir espaço para a compreensão do aluno-

estagiário sobre as relações e efeitos da legislação educacional na concretude do trabalho 

escolar desenvolvido.  

Mais detalhes do funcionamento deste componente curricular do curso de História constam do 

Regulamento no Anexo C. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, Iraíde M. F. e GEBRAN, Raimunda Abou. Práticas de Ensino e Estágio 
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 

BIANCHI, Anna Cecília M.; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação para 
Estágio em Licenciatura. São Paulo: pioneira Thompson Learning, 2008. 

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e prática. 

São Paulo: Cortez, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIANCHI, Ana Cecília de Moraes. Manual de orientação: estágio supervisionado, 2003. 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. Estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 1995. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. (Coleção ideias em ação) 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: cursos de 
licenciatura. Taubaté-SP: UNITAU, 2013. 

 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO – TG (120h) 

OBJETIVOS 

 Promover a iniciação dos acadêmicos nas técnicas metodológicas da realização de 

pesquisas científicas.  

 Promover a produção de conhecimento nas áreas de Geografia, História e Letras e a 

divulgação científica.  

 Capacitar os alunos a perceberem as possibilidades de pesquisa e de atuação docente 

por meio da integração de diversos saberes.  

 Potencializar o ensino dos conteúdos das disciplinas ministradas em cada semestre.  

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,21762,'Buriolla,_Marta_A._Feiten',1);
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 Elaborar uma monografia que deverá ser apresentada publicamente e submetida a 

uma banca avaliadora composta por professores de cada área. 

EMENTA: O Trabalho de Conclusão de Curso constitui uma monografia cujo tema abordado é 

relacionado respectivamente a cada um dos cursos de graduação do Departamento de 

Ciências Sociais e Letras: Geografia, História e Letras. O trabalho deverá ser orientado 

individualmente por professores de cada área e ser entregue sob a forma de monografia que 

deverá ser apresentada publicamente e submetida a uma banca de professores. Detlahes 

sobre o regulamento de TG encontra-se no Anexo D do CD. 

 

5.2. ANEXO B – Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais - AACC 

O Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais consta do CD com todos 

os outros documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico. 

 

5.3. ANEXO C – Regulamento de Estágio Supervisionado 

 O Regulamento de Estágio consta do CD com todos os outros documentos pertinentes 

ao Projeto Pedagógico. 

 

5.4. ANEXO D – Regulamento de Trabalho de Graduação - TG 

O Regulamento de Trabalho de Graduação consta do CD com todos os outros 

documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico. 

 

5.5. ANEXO E – Listagem de links para consulta às Deliberações 

referentes a: 

- Deliberação Consep nº 212/2015 - Matriz Curricular do Curso de História 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_212_20

15_1447780045.pdf  

-  Deliberação Consep nº 030/2016 - Calendário escolar 2016 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_212_2015_1447780045.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_212_2015_1447780045.pdf
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http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_20

16_1460469742.pdf  

- Deliberação CONSEP 200/2015 - Rendimento escolar 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_20

15_1444223347.pdf  

- Deliberação CONSEP 300/2014 - Programa de Iniciação à Docência - PID 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_20

14_1430858122.pdf  

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regulamenta o Sistema de Avaliação 

Institucional da Universidade de Taubaté 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009

.pdf  

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010

.pdf   

- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 2292015 – Mobilidade 

Acadêmica Nacional e Internacional 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_226_2015_1448628501.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_227_2015_1448629161.pdf  

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_228_2015_1448629326.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_229_2015_1448629506.pdf  

 

- Deliberações CONSEP 119/2013 e CONSEP 231/2015 NDE – Núcleo Docente 

Estruturante 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep

_119_2013_1375900668.pdf (Institui o NDE) 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_231_2015_1448629784.pdf (Regulamento NDE) 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
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