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Ementa: Estudos aprofundados da produção historiográfica, de temas e questões centrais à 

prática investigativa em Brasil Colonial. 

Conteúdo programático: Capacitação dos alunos quanto à crítica documental à pesquisa. 

Apresentação das potencialidades dos diversos tipos documentais relativos à História do Brasil 

Colônia, como enfoque em Minas Gerais. Explorar questões teóricas, metodológicas e, 

sobretudo, práticas associadas à pesquisa histórica. Tópicos: 1- Introdução ao processo de 

pesquisa histórica. 2- Arquivos e Fontes: potencialidades e questões teórico-metodológicas.3- 

Seminários.4- Análise críticas de projetos e situações de pesquisa. 

Objetivos: Viabilizar, instrumentalizar e estimular a produção de projetos monográficos e de 

iniciação científica. Aprofundar e produzir conhecimento sobre a História do Brasil Colônia e 

Minas Gerais.  

Metodologia: Leitura de textos teóricos que discutem o registro e produção históricos. Visitas 

aos arquivos locais e análise documental.  Desenvolvimento de projetos direcionados à 

História do Brasil colonial e à História de Minas Gerais no século XVIII. Definição de objetos 

de pesquisa. Levantamento de bibliografia sobre os temas selecionados. Apresentação de 

seminários voltados ao tema de pesquisa. Confecção de projetos ou ensaios relativos ao tema 

escolhido para a pesquisa. 

Atividades avaliativas: Mediação; participação em sala de aula; prática de pesquisa e 

constituição de instrumentos de pesquisa; seminários relativos aos temas de pesquisa eleitos 

pelos alunos; confecção de projetos de pesquisa ou ensaio sobre o tema eleito. 

Cronograma:  

1- Introdução ao processo de pesquisa histórica. De 11 de março a 12 de abril. 

2- Arquivos e Fontes: potencialidades e questões teórico-metodológicas. De 22 abril a 24 de 

maio. 

3- Seminários. De 27 de abril a 19 de junho 

4- Análise críticas de projetos e situações de pesquisa.de 24 de junho a 13 de julho. 

Avaliação: Mediação (1,5 pontos); Participação em sala (1,5 pontos); Prática de Pesquisa e 



produção de instrumentos de pesquisa (2,0 pontos); Apresentação do seminário (2,0 pontos); 

Confecção de um projeto ou ensaio sobre o tema (3,0 pontos). 
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