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Guia do graduando
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Apresentação
Este Manual do Graduando tem por objetivo informar aos alunos
os princípios e normas gerais que regem a administração
acadêmica da licenciatura em História da Faculdade de Formação
de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Recomendamos sua leitura atenta para que se situem da melhor
forma no curso. Mais informações relativas às atividades de
pesquisa e extensão do corpo docente do Departamento de
Ciências Humanas, podem ser consultadas no Portal da Área de
História da Faculdade de Formação de Professores - Uerj:
www.ppghsuerj.pro.br
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Estrutura do Departamento de Ciências
Humanas (DCH)
O Departamento de Ciências Humanas (DCH) se divide entre a graduação e a pósgraduação em História, compostas pelo corpo docente efetivo do DCH,
professores visitantes e contratados. A graduação possui em sua administração o
chefe e subchefe de Departamento, Coordenação de Graduação, Coordenação de
Atividades Complementares e Secretaria.
A Chefia do Departamento, a Coordenação de Graduação e a Coordenação de
Atividades Complementares têm atribuições relativas ao colegiado do DCH, à
Faculdade de Formação de Professores, à Administração central da Uerj e ao
corpo discente. Destacamos abaixo aquelas mais diretamente ligadas ao alunado.

CHEFIA DO DCH
 ؞Acompanhar, verificar e orientar o cumprimento das atividades docentes e o
desempenho discente;

 ؞Manter permanentemente um canal de comunicação com o corpo discente,
informando-o de assuntos de seu interesse.

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO
 ؞Apoio acadêmico ao Curso de Licenciatura em História, tendo como uma de suas
principais funções a de assessorar a Chefia departamental nas tarefas e
atividades afins.

 ؞Gestão do curso de graduação em História no que tange ao oferecimento
semestral de disciplinas, à organização dos horários das disciplinas, à distribuição
das salas de aula e ao trato com os alunos, visando solucionar questões
acadêmicas e administrativas;

 ؞Acompanhamento do desenvolvimento das disciplinas ao longo do semestre no
que se refere aos programas estabelecidos e sua realização pelos professores;

 ؞Promoção de cursos de férias, atividades de extensão, seminários e outras
atividades acadêmicas;
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 ؞Encaminhamento de requerimentos dos alunos que se referem ao cumprimento
das atividades previstas no currículo.

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O currículo atual prevê o cumprimento de uma carga horária mínima de Atividades
Complementares pelos alunos, o que exige acompanhamento e registro específico
nos respectivos históricos escolares.

 ؞Acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares;
 ؞Propor a inclusão de novas atividades complementares e carga horária máxima a
elas atribuída no Regulamento de Atividades Complementares;

 ؞Receber e arquivar a documentação comprobatória da realização das atividades
complementares;

 ؞Manter cadastro individual de acompanhamento do desenvolvimento das
atividades complementares;

 ؞Fixar e divulgar a data limite para o recebimento da documentação acima
mencionada;

 ؞Avaliar os documentos recebidos e a pertinência das atividades complementares
informadas, atribuindo carga horária até o limite máximo de cada atividade;

 ؞Encaminhar à Secretaria, até o final do prazo para a entrega das médias finais,
consoante o calendário acadêmico da Uerj, a relação de alunos que desenvolveram
atividades complementares no semestre e a carga horária a eles atribuída;

 ؞Apreciar pedidos de reconsideração formulados pelos alunos em relação ao
indeferimento do cômputo de atividades complementares;

 ؞Propor alterações no Regulamento de Atividades Complementares.
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Corpo docente efetivo do DCH
Ana Carolina Huguenin Pereira
Professora Adjunta, Doutora em História Social (UFF, 2011)

Ana Maria de Almeida Santiago
Professora Adjunta, Doutora em Ciências (Programa de Pós-Graduação em
Meio Ambiente, Uerj, 2010)

Ana Paula Lopes Pereira
Professora Assistente, Mestre em Literatura Francesa – Texto, Imaginário e
Sociedade (Universidade de Paris, 1994)

Carlos Mauro de Oliveira Júnior
Professor Adjunto, Doutor em História (USP, 2003)

Célia Cristina da Silva Tavares
Professora Adjunta, Doutora em História Social (UFF, 2002)

Cristiane Laidler de Souza
Professora Adjunta, Doutora em Ciência Política (IUPERJ, 2000)

Daniela Buono Calainho
Professora Associada, Doutora em História Social (UFF, 2000)

Emílio Maciel Eigenheer
Professor Adjunto, Doutor em Educação (UFF, 1999)

Gelsom Rozentino de Almeida
Professor Associado, Doutor em História Social (UFF, 2000)

Helenice Aparecida Bastos Rocha
Professora Adjunta, Doutora em Educação (UFF, 2006)

Joana D´Arc do Valle Bahia
Professora Associada, Doutora em Antropologia Social (Museu Nacional/UFRJ,
2000)

José Roberto Pinto de Góes
Professor Adjunto, Doutor em História Social (UFF, 1998)
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Luís Reznik, Professor Associado
Doutor em Ciência Política (IUPERJ, 2000)

Márcia de Almeida Gonçalves
Professora Adjunta, Doutora em História Social (USP, 2003)

Maria Aparecida da Silva Cabral
Professora Adjunta, Doutora em Educação (PUC-SP, 2008)

Maria Letícia Correa
Professora Adjunta, Doutora em História Social (UFF, 2003)

Pedro Marcelo Pasche de Campos
Professor Adjunto, Doutor em História Social (UFF, 2001)

Sydenham Lourenço Neto
Professor Associado, Doutor em Ciência Política (IUPERJ, 2001)
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A pesquisa, a extensão e o ensino para o aluno
e o profissional formados por nosso curso
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA
Magistério no Ensino Básico, atuação em cursos presenciais e à distância,
consultoria e pesquisa com diferentes fins em universidades e outras instituições,
atuação em museus, arquivos, fundações, editoras e várias empresas de
comunicação, em tarefas relacionadas à pesquisa histórica.

ARTICULAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO COM A PESQUISA E
COM A EXTENSÃO
A formação do professor de História deve estar assentada na relação entre a
produção e a transmissão de conhecimento, entre o fazer, o saber fazer e o
ensinar a fazer. Neste sentido, teoria e prática são indissociáveis. Em primeiro
lugar, nosso curso pauta-se pela afirmação da integridade da formação do
profissional de História: não há pesquisadores ou professores; todo professor é
produtor de conhecimento.
Como desdobramento, a ênfase que damos à realização de uma monografia de
final de curso, como exercício que demonstra o domínio do graduando na
pesquisa e na escrita da História. A monografia se coloca em igualdade de
condições e de exigências com o Estágio Supervisionado, ambas as atividades
requisitando uma síntese e, por conseguinte, possibilitando uma avaliação do
curso como um todo.
O incentivo para os alunos participarem das atividades de pesquisa, extensão e
iniciação à docência, junto aos diversos projetos dos professores do
Departamento ou mesmo fora deste (com professores de outros departamentos
ou em estágios em arquivos, museus, empresas do mundo da cultura), se
expressa de diferentes formas. O aluno pode buscar as bolsas de estágio interno
ou externo da Uerj, bem como conhecer os projetos de pesquisa dos professores,
candidatando-se a ser bolsista de iniciação científica. O DCH possui núcleos e
laboratórios de pesquisa que estão descritos no Portal da Área de História da
Faculdade de Formação de Professores: www.ppghsuerj.pro.br.
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PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS NA UERJ (PÓS-GRADUAÇÃO)
O aluno que tiver interesse pode prosseguir seus estudos participando do
processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS),
vinculado ao nosso Departamento, onde oferecemos o curso de Mestrado em
História Social.

AVALIAÇÃO DO CURSO POR ÓRGÃOS EXTERNOS
Nosso curso é reconhecido como um dos melhores do Estado do Rio de Janeiro e
do Brasil. Sua qualidade pode ser atestada pela titulação do corpo docente, vasta
produção de livros, artigos, organização de congressos, seminários e demais
eventos acadêmicos. Nossos egressos têm obtido excelente resultado na
aprovação em concursos públicos para o magistério nas redes estadual e
municipais e também em programas de pós-graduação do Rio de Janeiro.
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Currículo em vigor (desde 2005)
O currículo em vigor está de acordo com as exigências legais colocadas pela
Resolução CNE/CP de 19/02/02 e a distribuição de carga horária estabelecida
nessa norma (400h práticas, 400h estágio supervisionado, 1.800h conteúdos
curriculares de natureza científica cultural e 200h em outras formas de atividades
acadêmicas, científicas e culturais). A atualização do currículo é resultado das
discussões do corpo docente e representantes do corpo discente.
A melhor tradução curricular, para o nosso curso, é a disposição das matérias em
disciplinas com a marca do espaço geográfico (Brasil, América, África, Fluminense,
“Geral”) e do tempo (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, I, II, III, etc.).
Nosso curso também apresenta uma disposição curricular que integra as
disciplinas pedagógicas e as de conteúdo específico de História, isto é, desde o
primeiro período os alunos cursam simultaneamente esses dois conjuntos de
disciplinas. Acreditamos que essa disposição curricular possibilite múltiplas
conexões através dessa zona fronteiriça, percebida como espaço permanente de
contatos entre o saber historiográfico e o saber pedagógico.

GRADE CURRICULAR
1º

2º

3º

4º

INTRODUÇÃO A
HISTÓRIA

TEORIA DA HISTÓRIA I

HISTÓRIA DA ÁFRICA

TEORIA DA
HISTÓRIA II

HISTÓRIA ANTIGA DO
ORIENTE

HISTÓRIA MEDIEVAL DO
ORIENTE

HISTÓRIA MODERNA I

HISTÓRIA
MODERNA II

HISTÓRIA ANTIGA DO
OCIDENTE

HISTÓRIA MEDIEVAL DO
OCIDENTE

HISTÓRIA DA AMÉRICA
I

HISTÓRIA DA
AMÉRICA II

HISTÓRIA DO BRASIL I

HISTÓRIA DO BRASIL II

HISTÓRIA DO
BRASIL III

FILOSOFIA DA
EDUCAÇÃO

SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

POLÍTICAS
PÚBLICAS
E EDUCAÇÃO

FILOSOFIA I

ANTROPOLOGIA

FILOSOFIA II

SOCIOLOGIA

LABORATÓRIO DE
ENSINO DE HISTÓRIA II

LABORATÓRIO DE
ENSINO DE HISTÓRIA
III

LABORATÓRIO
DE ENSINO DE
HISTÓRIA IV

LABORATÓRIO DE
ENSINO DE HISTÓRIA I

DIDÁTICA
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5º

6º

7º

8º

ELETIVA

ELETIVA

ELETIVA

ELETIVA

HISTÓRIA CONTEMP II

HISTÓRIA CONTEMP
III

HISTÓRIA CONTEMP IV

ELETIVA

ELETIVA

ELETIVA

HISTÓRIA DO BRASIL V

HISTÓRIA DO BRASIL
VI

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO III

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO IV

HISTÓRIA FLUMINENSE

LABORATÓRIO DE
PESQUISA EM
HISTÓRIA

MONOGRAFIA I

MONOGRAFIA II

HISTÓRIA CONTEMP I
HISTÓRIA DA AMÉRICA
III
HISTÓRIA DO BRASIL
IV

PRÉ-REQUISITOS
 ؞A disciplina Introdução à História é pré-requisito para Teoria da História I e Teoria
da História II.
 ؞A disciplina Filosofia I é pré-requisito para Filosofia II.
 ؞Laboratório de Ensino da História I (LEH) é pré-requisito para LEH II.
 ؞LEH IV é pré-requisito para Estágio Supervisionado II.
 ؞Estágio Supervisionado III é pré-requisito para Estágio Supervisionado IV.
 ؞Laboratório de Pesquisa em História é pré-requisito para Monografia I.
 ؞Monografia I é pré-requisito para Monografia II.

ESTRUTURA EM CRÉDITOS
 ؞Obrigatórias Teóricas – 27 disciplinas (4 créditos; 60 h) = 1.680 horas
 ؞Obrigatórias Práticas (Laboratório de Ensino de História I, II, III e IV ,
Laboratório de Pesquisa em História, Monografia I e II) - 7 disciplinas = 510 horas
 ؞LEH I, II e III (2 créditos cada; 60h - 6 créditos e 180h)
 ؞LEH IV (2 cr. Teóricos; 2 créditos práticos; ao todo 4 créditos = 90h)
 ؞LPH (4 créditos; 60 h)
 ؞Monografia I (4 créditos; 60h)
 ؞Monografia II (4 créditos; 60h)

Obrigatórias – Total = 2.130 horas
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 ؞Departamento de Educação (DEDU) – 5 disciplinas obrigatórias (4 créditos;
60h – 20 créditos ) = 300 horas
 ؞Eletivas – 7 disciplinas = 28 créditos e 420 horas (É possível para o aluno
cursar disciplinas eletivas de 02 créditos, desde que obtenha o total de horas
necessário)
 ؞Eletivas Restritas – 16 créditos; 240 horas
 ؞Eletivas Universais – 12 créditos; 180 horas
 ؞Estágio Supervisionado = 420 horas
 ؞Atividades Complementares / Acadêmico-científico-culturais = 200 horas

Total = 3.470 horas e 196 créditos
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Outras informações úteis
O aluno da Uerj conta com diversas informações úteis no portal da Universidade
(http://www.uerj.br) e no portal da Área de História da FFP
(http://www.ppghsuerj.pro.br), entre elas:

 ؞Aluno online
 ؞Estágios
 ؞Protocolo online
Procedimentos acadêmicos
 ؞Calendário acadêmico anual
 ؞Legislação Interna
 ؞Formulários diversos
 ؞Bibliotecas (Link Rede Sirius)
 ؞Centros acadêmicos
 ؞Comissão Própria de Avaliação
 ؞DCE
؞Organização Pedagógica e Administrativa
Destacamos a página dos Procedimentos acadêmicos pois eles fazem parte do
cotidiano de sua passagem como aluno da Uerj. Tais informações podem ser
acessadas no link http://www.uerj.br/comunidade
Uso da biblioteca - Todo o aluno devidamente matriculado tem direito a usar as
dependências da biblioteca da Faculdade de Formação de Professores e de
todas as bibliotecas da UERJ que integram a Rede Sirius. Para uso das
bibliotecas, os alunos devem se dirigir à secretaria da biblioteca com sua carteira
de estudante ou, se aluno novo, com uma declaração de aluno regularmente
matriculado, a qual poderá ser solicitada à secretaria do Programa a qualquer
momento, guardados os prazos para emissão de tais documentos;
Uso de computadores e Internet - Todos os alunos regularmente matriculados
têm livre acesso à sala de informática da FFP, desde que obedeçam as regras
estipuladas. Informações sobre as regras e horários de uso poderão ser obtidas
no referido Setor.

15

