
 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em História 

 

 

 
 

Nome da Disciplina: SEMINÁRIO DE TESE EM ESPAÇO E SOCIABILIDADES I 

 

Sigla: HIST- Código : HIST7047 

 

Nível: Doutorado 

 

Número de créditos: 4     Carga horária : 60 

 

Área de Concentração: HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE 

 

Linha de Pesquisa:  Espaço e Sociabilidades 

 
 

 

1º semestre de 2019 

 

Prof. Responsável : Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima 

 

Horário: 14 às 18 horas       Dia: quinta-feira 

 

Início do semestre : 11/03/2019 

 

Fim do semestre : 28/06/2019 

 

 

EMENTA: Aperfeiçoamento e delimitação da pesquisa no âmbito teórico e 

empírico. 

  

PROGRAMA: 

Objetivos: 

- Apoiar o aprofundamento do quadro teórico dos projetos dos pós-
graduandos. 

- Estimular a expansão da revisão bibliográfica ou da contextualização de 
cada um dos projetos dos pós-graduandos. 
- Estimular a revisão da tipologia de fontes dos projetos dos pós-graduandos. 

- Explorar, no interior dos projetos dos pós-graduandos, a adequação entre o 
aparato teórico e a metodologia projetada. 

 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA: 

BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Unesp, 2002 
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). Domínios da História. 
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Rio de Janeiro: Campus, 1997 
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). Novos domínios da 

História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 
DOSSE, François. O desafio biográfico. São Paulo: Edusp, 2009 

KOSELLEK, Reinhart. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Contraponto/ Ed. 
PUC-Rio, 2006 
POCOCK, John. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003 

Revista Brasileira de História - 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
0188&lng=en&nrm=iso 

 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliação semanal do avanço da revisão bibliográfica ou contextualização 
de cada projeto, com a participação dos estudantes, pressupostas consultas 
constantes aos orientadores (a avaliação pelo professor do andamento dessa 

tarefa incidirá na parcela da avaliação final que caberá ao mesmo professor 
da disciplina, conforme o Programa). 
- Ao final do semestre, conforme os prazos estabelecidos no Regimento do 

PPGHIS e no calendário de atividades do mesmo Programa, o conjunto das 
atividades será retomado e expandido por cada estudante a fim de dar forma 

a documento que organize os avanços obtidos quanto a revisão bibliográfica 
ou contextualização do objeto, em suas relações com o quadro teórico e a 
base empírica projetada para ser abordada (50% da nota pelo professor da 

disciplina, 50% pelo orientador de cada estudante). 
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