PROGRAMA DE DISCIPLINA
Disciplina: - História Cultural, Memórias e Identidade 3 –
Horário: Quinta 08:00 às 11:40
Professora: Dra. Eloísa Pereira Barroso
Código da Disciplina: 309851
1-EMENTA
O curso se propõe a orientar estudantes na produção de um artigo científico, o qual deverá ser
submetido a um periódico científico ao término do semestre Nessa abordagem procurará debater
como a História teoriza e constrói análises por meio de categorias dos seus objetos de estudo
Desta feita, o propósito é traçar uma estratégia de escrita que corrobore para a elaboração de um
artigo científico no qual o processo de análise seja pertinente à historiografia. Por fim, há de se
procurar estabelecer uma prática de elaboração e escrita dos artigos na qual as análises não
sejam destituídas do caráter polissêmico no que se refere às variadas experiências culturais e
históricas do sujeito no tempo e espaço social.
2-OBJETIVOS
Escrever um artigo científico, para fins de publicação.
Publicar um artigo científico em um periódico científico ou coletânea.
3- PROGRAMA
Definição do Objeto de pesquisa;
Definição da temática a ser explorada no artigo;
Seleção do periódico ou coletânea em que pretende publicar o artigo.

04- METODOLOGIA
Durante o curso serão realizados encontros individuais de modo presencial, agendado
previamente para a orientação do processo de escrita do artigo, caso as agndas não coincidam,
fica estabelecido o horário formal da turma conforme oferta do PPGHIS.

05- AVALIAÇÃO
O processo de avaliação ocorrerá durante o desenvolvimento do curso. O processo avaliativo
constará de:
1-Apresentação de um artigo completo formatado conforme as normas do periódico
selecionado;
2-Apresentação do comprovante de submissão do artigo no periódico selecionado ou do aceite
do organizador/ editor da coletânea.
OBS: 1-Os periódicos escolhidos pelo discente para a submissão do artigo deverão,
obrigatoriamente, estarem registrados na área de história no sistema QUALIS/CAPES.

3- As coletâneas deverão, obrigatoriamente, estarem vinculadas à editoras com conselho
editorial e possuir ISSN.
4- Só será autorizada a submissão do artigo que tiver a sua produção acompanhada pelo
professor da disciplina.
5- Não serão avaliados artigos entregues na última semana do curso.
6- Para ser avaliado o artigo deverá ser discutido pelo professor responsável pela disciplina em,
no mínimo 03 (três) encontros previamente agendados.
7- Os estudantes que não apresentarem o comprovante de submissão do artigo produzido
conforme as regras estipuladas neste programa, até o último dia de aula previsto no calendário
acadêmico, serão reprovados ao final do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Recomenda-se leitura de artigos científicos publicados em periódicos pertencentes ao
sistema QUALIS/CAPES.

