
História

Universidade Federal 
do Espírito Santo

Centro de Ciências 

Humanas e Naturais

N
ã
o

 j
o

g
u

e
 e

st
e
 i

m
p

re
ss

o
 e

m
 v

ia
 p

ú
b

li
c
a
. 
P
re

se
rv

e
 o

 m
e
io

 a
m

b
ie

n
te

.



História 
A História é um dos saberes mais antigos da 

humanidade. Ao longo do tempo ela passou por 

res ocupam importantes espaços na sociedade, 

tória está capacitado a desenvolver pesquisas 

do magistério, a atuar em museus, arquivos, 
centros de documentação e memória e empre-
sas. Há ainda a possibilidade de desenvolver es-

movimentos sociais, ou para particulares, etc.

O curso de História é um dos mais antigos 

desde então formou centenas de professores e 
pesquisadores que hoje atuam no ensino fun-
damental, médio e superior do Estado.

Ele preza pela indissociação entre o ensi-
no e a pesquisa, por isso, ao longo do curso, o 
aluno realizará diferentes atividades formativas 
com aulas teóricas, práticas, estágios e monito-
rias. O estudante poderá contar com bolsas tan-
to de assistência estudantil, quanto mais espe-

O aluno poderá prosseguir seus estudos em 
nível de pós-graduação junto ao mestrado e 
agora também junto ao doutorado em História 
que se inicia neste ano (PPGHIS-Ufes). Desde 



História

HABILIDADES DESENVOLVIDAS

Espírito crítico, solidariedade, interesse cien-

-

mento dos processos históricos, compreensão 

e inter-relacionamento do passado com o 

presente, valorização das práticas educativas, 

problematizar a constituição de diferentes 

básicas referentes às diferentes épocas histó-

-

sitar pelas fronteiras entre a História e outras 

áreas do conhecimento, desenvolver a produ-

ção do conhecimento e sua difusão no âmbito 

capacidade para reconhecer e lidar com as 

sociais, rurais e urbanas, domínio do conheci-

possibilitem a articulação entre os elementos 

empíricos e os conceituais, domínio dos refe-

renciais teóricos e metodológicos concernen-

tes à produção e aplicação do conhecimento 

histórico, capacidade de produção de conhe-

cimento histórico mediante a elaboração de 

E, também, o domínio dos conteúdos básicos 

de ensino-aprendizagem no ensino funda-

mental e médio; domínio dos métodos e 

técnicas pedagógicos para os diferentes níveis 



de ensino; domínio das diferentes técnicas e métodos 

de avaliação; capacidade de efetuar a transposição 

didática, realizando assim a adaptação da densidade 

dos conteúdos aprendidos na Universidade ao nível 

de desenvolvimento cognitivo do aluno, numa dinâ-

capacidade de reconhecer e valorizar os conhecimen-

tos prévios do aluno no processo de transmissão/

construção do saber histórico escolar; capacidade de 

lidar com o livro didático, de confrontá-lo e ao mesmo 

tempo valorizar as suas potencialidades; capacidade 

de inovar pedagogicamente, tanto no que diz res-

peito aos recursos/estratégias de ensino, quanto na 

despertem no aluno o interesse pelo aprendizado da 

disciplina.

PERFIL DO PROFISSIONAL

autonomia intelectual;

capacidade para atuar de forma ética, crítica e 

lhe são apresentadas pela sociedade; 

capacidade para trabalhar em equipe interdisciplinar;

-

respeito à diversidade própria dos ambientes 

compreensão dos elementos e dos processos 

relativos ao meio natural e ao construído; 

-

dológica; 

capacidade de aplicar o conhecimento em prol 



do desenvolvimento social; 

disposição para o aprendizado contínuo;

capacidade de se adequar às novas Tec-

nologias de Informação e de Comunicação 

(TICs), tendo-as como instrumentos que 

possam contribuir para o desenvolvimento 

domínio e constante aprimoramento 

processo de produção e aplicação do co-

nhecimento em História.
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