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Proponente

A presente proposta parte do COMFOR - Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial
e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica da UFABC, que
conformou um Grupo de Trabalho específico para o estudo e a elaboração deste
documento.

GT COMFOR para tratar da Licenciatura em História, instituído pela Portaria n.
2295/2022 � PROGRAD �11.01.05�, constituído pelos seguintes membros: 

I � Mariana Moraes de Oliveira Sombrio �Docente CCNH � Presidente);

II � André Pasti �Docente CECS�;

III � Samon Noyama �Docente CCNH�;

V � Flavia Silva Pinto �Discente);

VI � Paulo Henrique de Sousa �Discente);

VII � Rafaela Jorgino Silva �Discente). 

Para aprimorar esta proposta, desde a nomeação do primeiro GT do COMFOR para
estudos para a criação de formações específicas vinculadas à LCH �Anexo 4�, foram
realizadas diversas reuniões com setores distintos da UFABC. Agradecemos as
contribuições de todos e assumimos total responsabilidade pela proposta aqui
apresentada.

A elaboração dessa proposta contou também com a colaboração das docentes:

Carolina Bezerra Machado �CCNH�

Cintia Lima Crescêncio �CCNH�

Silene Ferreira Claro �CCNH�
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Histórico da proposta da Licenciatura em História na UFABC

No ano de 2016, a Reitoria da UFABC publicou o Edital no 59/2016 com chamada para
propostas de criação de novos cursos de Licenciatura. Diferentes grupos de professores
da Universidade com aderência à área de licenciatura em humanidades submeteram
propostas de cursos de licenciaturas específicas, como em História, Geografia, Ciências
Sociais e Letras. Destas, a licenciatura em História recebeu a recomendação da Comissão
Julgadora das propostas de criação de novos cursos de licenciatura, instituída pela
Portaria da Reitoria n. 185, de 30 de maio de 2016, juntamente com a recomendação das
Licenciaturas Interdisciplinares em Humanidades e Ciências Naturais, conforme
documento RESULTADOS PRELIMINARES � EDITAL 059/2016 �Anexo 1�.

Em 2017, o COMFOR submeteu ao Consuni a discussão do item “Criação de Cursos de
Licenciaturas Interdisciplinares”, sendo o mesmo aprovado na III sessão extraordinária de
2017, em 21 de novembro de 2017. Nesta sessão constitui-se a Recomendação CONSUNI
n. 10, de 13 de dezembro de 2017 �Anexo 2�, na qual indica explicitamente que “seja
considerada a inclusão de uma nova licenciatura pós-Licenciatura em Humanidades
(pós-LH�”. 

O primeiro ingresso de discentes nas Licenciaturas Interdisciplinares da UFABC
�Licenciatura em Ciências Humanas e Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas) deu-se
em setembro de 2020, no terceiro quadrimestre do ano, devido à pandemia de COVID�19
e necessária adaptação da instituição aos impactos causados pelo isolamento social.

Em julho de 2021, com as Licenciaturas Interdisciplinares já presentes na Universidade, o
COMFOR propôs, através da Portaria n.1847/2021, a criação do Grupo de Trabalho para
tratar das propostas dos cursos de Licenciatura em História e em Geografia. Esta ação
surgiu da necessidade de refletirmos sobre a possibilidade de constituição de novos
cursos de licenciatura ligados à Licenciatura em Ciências Humanas �LCH� da UFABC,
dando encaminhamento às recomendações do edital 059/2016.

No ano seguinte, após estudos e reunião de informações sobre as possibilidades de
encaminhamento �Anexo 3�, entendemos que a Licenciatura em História se encontrava
em estágio mais avançado dentre as possibilidades de implementação por já ter sido
recomendada pelo ConsUni e não depender da abertura de um novo edital para
proposição de novos cursos. O COMFOR reconstituiu então o GT, indicando a
continuidade do processo de encaminhamento, nesse momento, do curso específico de
Licenciatura em História � Portaria n. 2295/2022 � PROGRAD �11.01.05� �Anexo 4�.

Dentre as atividades realizadas pelo GT, conversamos com diversos grupos e
representantes da instituição, entre discentes, técnicos-administrativos, docentes e
dirigentes. Levamos a proposta ao Conselho do CCNH, que abriga a maior parte das
Licenciaturas da Universidade e por isso entendemos ser o Centro com maior aderência à
proposta, e a relatoria indicada pelo Conselho para tratar da questão, após exposição e
debate na 5ª. Sessão ordinária de 2022 �13/06/22�, produziu um parecer favorável à
criação do curso �Anexo 5�.

Trazemos agora a proposta ao Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC
para apreciação e discussão, com vistas à aprovação desse novo curso.
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Situação atual das licenciaturas específicas em Humanidades
na UFABC

Atualmente, a UFABC conta com apenas uma licenciatura na área de Humanidades, a
Licenciatura em Filosofia, sendo esta a única possibilidade de formação específica para
os ingressantes do curso de Licenciatura em Ciências Humanas �LCH�. Essa situação se
apresenta em desacordo com o Projeto Pedagógico Institucional da UFABC e assimétrica
em relação aos demais cursos de ingresso da instituição. 

Para além deste desequilíbrio, ressaltamos a importância para os discentes da
oportunidade de formação em cursos específicos relacionados às áreas que compõem a
Licenciatura em Ciências Humanas, especialmente a História e a Geografia. É importante
que essas áreas de conhecimento sejam valorizadas, quer seja devido à formação de
novos profissionais ligados ao ensino e aprendizagem das novas gerações, quer seja pelo
próprio teor questionador, humanístico e crítico advindo dos cursos de Humanidades.

Outra importante justificativa para a criação da Licenciatura em História refere-se a
escassez de professores para a Educação Básica, sendo responsabilidade das
universidades públicas atuar para amenizar esta situação crítica, que impacta o cenário
educacional brasileiro. Dados dos censos escolares e da educação superior realizados
pelo INEP nos últimos anos têm apontado para um possível déficit de professores a médio
prazo, sendo urgente a valorização dos cursos de Licenciatura e da formação específica
em torno de práticas educativas inovadoras.

A pesquisa “Risco de apagão de professores no Brasil”, desenvolvida pela Secretaria de
Modalidades Especializadas de Educação �SEMESP�, aponta que o desinteresse em
seguir a carreira de professor, o envelhecimento do corpo docente e o abandono da
profissão em função das condições de trabalho, figuram entre os principais argumentos
para explicar este déficit. De acordo com a pesquisa, a taxa de evasão nos cursos de
graduação em História em 2020 era de 33%, uma das maiores, acompanhado dos outros
cursos da área de humanidades. Tais números, certamente, foram agravados pela
pandemia. Em 2016 formaram-se em licenciatura em História 13.032 profissionais. Em
2020 este número caiu 7,5%, totalizando 12.053 profissionais.  Apesar destes dados
preocupantes, a pesquisa ENADE, de 2021, indica que estudantes que escolhem a
licenciatura, em sua maioria, o fazem por acreditar que é uma vocação, 35% dos
consultados, e porque é uma profissão importante, 21% dos consultados. Estes estudos,
que podem ser interpretados de maneira pessimista, devem também servir de alerta para
as universidades que ofertam cursos de licenciatura, em especial da área de
humanidades, pois estamos diante da necessidade de refletir sobre identidade docente,
sobre mercado de trabalho e sobre o futuro da educação básica no Brasil.
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Pertinência da proposta em relação ao PPI e ao PDI da UFABC

A presente proposta está baseada nos fundamentos estruturais previstos no Projeto
Pedagógico Institucional �PPI� da UFABC, sobretudo prevendo a oferta de opções de
cursos de formação específica após o ingresso via cursos interdisciplinares na
graduação, contribuindo para a consolidação da Licenciatura em Ciências Humanas �LCH�
dentro do modelo da UFABC e partindo do compartilhamento de disciplinas entre cursos.

O Relatório da Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional �PDI� da UFABC, revisão
esta realizada em 20201, apontou (p. 54� que “no caso específico da LCH, recém-criada,
com apenas um curso específico a ela vinculada”, o GT “recomenda atenção especial no
estudo e criação de cursos que possam ampliar a oferta na formação específica”. Diante
disso, entendemos que a presente proposta está em consonância com os objetivos para
o desenvolvimento institucional da UFABC.

Além disso, a área de História dialoga com diversos campos do conhecimento presentes
na Universidade e a formação de professores com essa característica interdisciplinar e
diversa é essencial para enfrentar os desafios atuais da educação. A LCH forma, hoje,
professores para atuação na área de Ciências Humanas habilitados para o Ensino
Fundamental II — que atualmente conta com as disciplinas de História e Geografia. As
formações específicas permitem o aprofundamento do conhecimento e a atuação dos
egressos também no Ensino Médio.

A UFABC, frente a sua proposta interdisciplinar e compromisso com o ensino, pesquisa e
extensão, apoiando-se na excelência e inclusão social, emerge como instituição chave na
formação de professores de História capazes de enfrentar os desafios apresentados pelo
déficit de professores, demonstrado no item anterior. O desinteresse em seguir a carreira
de professor, por exemplo, pode ser reconfigurado através de uma abertura
interdisciplinar de áreas como História e Geografia. É fundamental considerar e refletir
sobre as provocações e acomodações que a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências
Humanas �LCH� da UFABC pode causar na área de História enquanto campo de pesquisa,
disciplina e profissão, uma vez que seria inédita a criação de um Curso de Licenciatura
em História com abordagem interdisciplinar. É um ganho para os profissionais formados,
para as escolas e para a universidade, gerando um grande ganho para a sociedade
contribuindo com a melhoria na Educação Básica.

É importante destacar que a Lei 13.415/2017 extinguiu a obrigatoriedade do ensino
disciplinar de História no ensino médio, incorporando-a em uma perspctiva interdisciplinar
na área de humanidades, mas manteve essa especificidade no Ensino Fundamental II,
reverberando uma inevitável guinada da docência de áreas específicas para áreas de
conhecimento (humanidades, ciências da natureza, etc), movimento que é atendido pela
própria matriz da Licenciatura em Ciências Humanas. Independente dos debates em
torno dos impactos desta Lei, precisamos pensar sobre os caminhos que a História, e a
profissão professor de História, trilhou nas últimas quatro décadas, considerando também
a publicação da Lei 14.038, de 17 de agosto de 2020, que regulamentou a profissão de
Historiador. Nesse sentido, devemos questionar, genuinamente, para que serve a História

1 Relatório Final do Grupo de Trabalho de Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, instituído pela
Portaria da Reitoria n° 114, de 23/04/2019. O relatório foi publicado em 2020.
<https://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/boletim_servico_ufabc_1003_ato_decisorio_189_2020_anexo.pdf>.
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e qual seu papel e função hoje. Diante do diagnóstico que a História perdeu-se no
passado2, parece produtivo pensar que na abertura interdisciplinar, a História e o “ser
professor” de História pode encontrar novos rumos, atuando, inclusive em outros espaços
que não os escolares, sendo um importante sujeito social na promoção de formação
política e cidadão nesses vários lugares de atuação.

A proposta de criação da Licenciatura em História se vincula à proposta acadêmica da
UFABC ao buscar promover novos caminhos de pesquisa na área de história e ensino de
história, inovando-a, relacionando-a à formação interdisciplinar advinda da LCH e, ao
mesmo tempo, construindo uma reflexão sobre as experiências e os destinos da
sociedade brasileira na atualidade, pensados a partir do trabalho particular do historiador.
O local institucional deste curso, os aspectos contextuais que o cercam, como a
interdisciplinaridade e a ênfase nas atividades extensionistas, permitirão novo enfoque ao
ensino de história e à formação de historiadores.

2 NETO, José Alves de Freitas. A transversalidade e a renovação no ensino de história. In: KARNAL, Leandro
�Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2018. p. 57�74.
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Estimativa de demanda

DOCENTES

Número de novas contratações necessárias: 9 docentes.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

1 técnico administrativo, podendo ser contratação, redistribuição ou compartilhamento,
caso haja disponibilidade.

Enfatizamos a necessidade premente de organização da estrutura e processos relativos aos
Estágios de Licenciatura da UFABC, podendo esse técnico/a ser responsável por uma
Central de Estágios ou haver uma Central de Estágios compartilhada.

NOVAS VAGAS PARA DISCENTES INGRESSANTES ATRAVÉS DO SISU

A criação do curso ampliaria a oferta a discentes ingressantes, através do SISU, em 70
novas vagas, 35 por turno - ampliando as turmas da LCH de 25 para 60 alunos3.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Estimamos a necessidade de mais duas �02� salas de aula no campus de São Bernardo do
Campo para a oferta do curso4, além de nove �09� gabinetes em salas compartilhadas de
docentes em um dos campi.

Diante de um cenário de disponibilidade de salas que sabemos ser desafiador,
registramos a possibilidade de utilização do Laboratório Didático de Filosofia e Ciências
Humanas para alocação de aulas, como forma de mitigação da dificuldade de alocação
de espaço físico. Encorajamos, ainda, que o Conselho Universitário revisite os critérios de
utilização e compartilhamento de espaços da Universidade.

4 A infraestrutura estimada de salas de aula para um novo curso, considerando toda a oferta, seria de 3 salas
no 1Q, 4 salas no 2Q (ingresso), e 3 salas no 3Q. No entanto, uma parte da oferta está sendo já ministrada e
incorporada pela própria LCH — disciplinas do rol de limitadas de História e de Geografia já estão sendo
ofertadas pela própria equipe da LCH dado que, diferente de outros cursos de ingresso, não há um curso de
formação específica da área para ofertá-las.

3 O entendimento da proposta é de que esse número permite maximizar a oferta do curso de ingresso
adequado às salas de aula de 60 estudantes, possibilitando maior benefício à sociedade com melhor
aproveitamento dos recursos atuais da Universidade.
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Objetivos do Curso

OBJETIVO GERAL

A importância da história, seja em termos epistemológicos, seja em termos sócio
formativos, dificilmente pode ser negada. Todo campo de conhecimento humano, toda
sociedade humana e todo indivíduo possuem um passado, mediante o qual se pode
entendê-los, em algum grau útil a diferentes finalidades contemporâneas. Neste sentido,
as reflexões deste conhecimento, presentes na Educação Básica e Superior,
apresentam-se como fundamentais ao entendimento das relações entre os seres
humanos, as sociedades e o mundo natural.

Diante do fortalecimento dos debates sobre didática da história no Brasil5, é importante
refletir sobre uma epistemologia da História e uma operação historiográfica que é
encerrada no compartilhamento do conhecimento, sempre científico acadêmico, com os
pares, num claro movimento de separação entre ensino e pesquisa. Fernando Penna
sugere que uma didática da História comprometida em questionar as hierarquias e
limitações da epistemologia da História pode apresentar saídas à desorientação da
História no que se refere à vida6. Nesta proposta de curso, a interdisciplinaridade emerge
como uma alternativa para a História e seu ensino, a partir  da  “desobediência” disciplinar
da LCH da UFABC. Com base nas reflexões de Claude Raynaut, propõe-se pensar a
interdisciplinaridade como um processo de interlocução entre disciplinas firmemente
estabelecidas, mas também cientes de seus limites e da parcialidade dos recortes com os
quais operam7. A História e a formação do professor de História aqui proposto,
articulam-se a este desafio.

A Interdisciplinaridade emerge como uma questão para a História, especialmente na
dimensão do ensino. Embora problematizada desde os anos 1990, ela ainda é indicada
pela bibliografia especializada de maneira muito tímida. José Alves de Freitas Neto
aponta que os temas transversais, propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, de
1996, podem fundamentar o trabalho interdisciplinar na sala de aula de História8. Alex
Sandro Tomazini �2020�, apesar de reconhecer a interdisciplinaridade como forma de
desestruturar a forma de pensar a ciência, a sugere como estratégia pedagógica para a
História9.

9 TOMAZINI, Alex Sandro. A interdisciplinaridade no ensino de História. Revista Santa Rita. Ano 15, n. 3, p.
6�16, Dezembro de 2020. p. 6�12.

8 NETO, José Alves de Freitas. A transversalidade e a renovação no ensino de história. In: KARNAL, Leandro
�Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2018. p. 57�74.

7 RAYNAUT, Claude. Interdisciplinaridade: mundo contemporâneo, complexidade e desafios à produção e à
aplicação de conhecimento. In: PHILIPPI Jr., Arlindo e SILVA NETO, Antonio J. (Org). Interdisciplinaridade em
Ciência, Tecnologia e Inovação. Barueri, SP� Editora Manole, 2011. p. 69�105.

6 PENNA, Fernando de Araujo. A relevância da didática para uma epistemologia da História. In: MONTEIRO,
Ana Maria; GABRIEL, Carmen Teresa; ARAUJO, Cinthia Monteiro de; COSTA, Warley da �Org.) Pesquisa em
Ensino de História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas. Rio de Janeiro: Mauad, 2014.  p. 41�52.

5 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende �Org.). Jörn Rüsen e o Ensino de
História. Curitiba: Editora da UFPR, 2011. SCHMIDT, Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Claudia. Aprendizagem e
formação da consciência histórica: possibilidades de pesquisa em Educação Histórica. Educar em Revista,
Curitiba, Brasil, n. 60, p. 17�42, abr./jun. 2016. CARDOSO, Oldimar Para uma definição de Didática da História.
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 28, nº 55, p. 153�170 � 2008.
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Há vasta bibliografia que, ao pensar História e Interdisciplinaridade, recai sobre a ideia da
interdisciplinaridade como uma questão para a sala de aula do ensino básico
exclusivamente e, ainda assim, de maneira limitada, como um diálogo, talvez um
empréstimo bibliográfico ou metodológico, mas que não “tira” a disciplina de si mesma. A
História, enquanto epistemologia, segue resistente e submetida a formas de fazer ciência
moderna, masculina, branca e ocidental, reproduzindo a premissa que coloca a
universidade como produtora de saberes e a escola como transmissora. Ao emergir na
sala de aula como questão, a interdisciplinaridade demonstra que é a vida que apresenta
à ciência os problemas do mundo, e que cabe à História, bem como a outras
humanidades, refletir sobre a necessidade de construção de conhecimento
interdisciplinar, caso pretenda cumprir sua função de comunicar, fazer pensar, orientar no
tempo e atribuir sentido a experiências e sujeitos históricos. Este tipo de reflexão, ainda
pouco presente nas licenciaturas em História, é um fundamento importante para a criação
da Licenciatura em História da UFABC.

O Curso de Licenciatura em História da UFABC teria por finalidade formar profissionais da
área de História aptos a atuar em vários espaços nos quais se produzam aprendizado
histórico, reflexões sobre sujeitos históricos e os vários usos do passado, estando
prontos para atuar como mediadores na produção e difusão do conhecimento histórico,
democratizando-o e dialogando com as várias fontes de saberes.

Entende-se como espaços de construção, compartilhamento e mediação de
conhecimento histórico, de acordo com Lei nº. 9394/96; com o Parecer CNE/CES
492/2001 de 03/04/2001, com a Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019 e
com a Lei nº 14.038, de 17 de agosto de 2020�

● Nas aulas regulares do componente curricular História na Educação Básica, em
especial no nível médio de ensino;

● Em instituições — públicas, privadas e do terceiro setor — que operam a
“organização de informações para publicações, exposições e eventos sobre temas
de História”, mediante registro profissional; 

● Em instituições — públicas, privadas e do terceiro setor —, que realizem
“planejamento, organização, implantação e direção de serviços de pesquisa
histórica; assessoramento, organização, implantação e direção de serviços de
documentação e informação histórica”, mediante registro profissional;

● Em instituições — públicas, privadas e do terceiro setor — que ofereçam
“assessoramento voltado à avaliação e seleção de documentos para fins de
preservação; [...] elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e
trabalhos sobre temas históricos”; mediante registro profissional;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Curso de Licenciatura em História, em consonância com os demais cursos de
Licenciatura da UFABC, tem como metas:
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1. Possibilitar o domínio dos conceitos fundamentais dos conhecimentos históricos e de
seu uso na compreensão de problemas contemporâneos e transformação da realidade.

2. Proporcionar o conhecimento sobre temas da História do Brasil, da América Latina e da
Diáspora Africana, dialogando e problematizando o conhecimento eurocentrado, bem
como de suas interfaces, a partir do estudo de sujeitos históricos que compõem a
sociedade brasileira.

3. Contribuir para a tarefa de refletir sobre o conhecimento cientificamente produzido,
assim como as outras formas de conhecimento que orientam os grupos sociais, para
avaliar os problemas mais urgentes do contexto onde se insere o aluno, consideradas as
realidades local, nacional e global, em diálogo com os vários conhecimentos presentes na
realidade em questão.

4. Contribuir para o desenvolvimento crítico do conhecimento construído na
Universidade.

5. Despertar o exercício investigativo visando o desenvolvimento da carreira acadêmica
na área de História.

6. Despertar o licenciando em História para avaliar como o conhecimento histórico circula
na sociedade, em espaços de memória, observando os silenciamentos e os
esquecimentos, incluindo os espaços virtuais e como chega à sala de aula.

7. Oportunizar aos licenciandos em História situações em que avaliem, problematizem e
produzam materiais didáticos, assim como projetos de intervenção social, utilizando os
diferentes suportes e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.

6. Criar um espaço de reflexão e debate que transcenda os limites do curso. Promover,
por meio das atividades práticas e dos estágios curriculares vivenciados em diversos
espaços educacionais formais e não formais, a integralização dos conhecimentos
específicos com as atividades de ensino.

7. Preparar um educador consciente de seu papel na formação de cidadãos sob as
perspectivas educacional, científica, ambiental e social.

8. Capacitar os futuros professores para o aprimoramento profissional constante.

Ademais, o Curso de Licenciatura em História da UFABC leva em consideração o perfil
dos formandos assinalado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Graduação em História �Parecer CNE/CES nº 492, 3 de abril de 2001� e, especificamente,
o perfil do licenciado:

O graduado deverá estar capacitado ao exercício do trabalho de Historiador, em
todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do
conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão.
Atendidas estas exigências básicas e conforme as possibilidades, necessidades e
interesses das IES, com formação complementar e interdisciplinar, o profissional
estará em condições de suprir demandas sociais específicas relativas ao seu
campo de conhecimento (magistério em todos os graus, preservação do
patrimônio, assessorias a entidades públicas e privadas nos setores culturais,
artísticos, turísticos etc.  �BRASIL, Parecer CNE/CES nº 492, 3 de abril de 2001�

Compreende-se, portanto, a necessidade de formar o futuro professor sem desvincular
sua prática docente da postura crítica e investigativa que marcam a produção do
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conhecimento histórico. Neste sentido, são competências e habilidades desejadas aos
egressos do Curso de Licenciatura em História da UFABC, dentre aquelas indicadas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em História, as seguintes:

2. Competências e Habilidades 

A� Gerais 

a. Dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção
de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas; 

b. Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos,
a constituição de diferentes relações de tempo e espaço; 

c. Conhecer as informações básicas referentes às diferentes épocas históricas nas
várias tradições civilizatórias assim como sua interrelação; 

d. Transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento; 

e. Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não só no
âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, museus, em órgãos de
preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de
gestão do patrimônio cultural. 

f. Competência na utilização da informática.

B� Específicas para licenciatura 

a. Domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino – aprendizagem no
ensino fundamental e médio; 

b. domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permitem a transmissão do
conhecimento para os diferentes níveis de ensino. �BRASIL, Parecer CNE/CES nº
492, 3 de abril de 2001�
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Perfil do Egresso

O egresso do Curso de Licenciatura em História estará apto a se inserir profissionalmente
como docente na educação básica ministrando aulas de História tanto na rede de ensino
pública quanto privada, assim como atuando nas diferentes esferas que o registro de
Historiador(a) podem possibilitar, conforme a lei 14.038, de 17 de agosto de 2020.

Além disso, cabe mencionar que por ter a formação no curso interdisciplinar em
Licenciatura em Ciências Humanas �LCH�, que é a entrada obrigatória para a Licenciatura
em História, o egresso estará habilitado a lecionar na área de Ciências Humanas �História,
Geografia, Filosofia e Sociologia), em especial no Ensino Fundamental - anos finais. A
Licenciatura em História, como curso de complementação da formação na LCH, tornará
este estudante apto a lecionar no Ensino Médio. Deste modo, ao atravessar uma
formação interdisciplinar em Ciências Humanas e uma licenciatura específica em História,
este estudante terá maiores oportunidades profissionais.

Também poderá prosseguir sua formação realizando estudos de pós-graduação na
própria UFABC ou em outras instituições, o que lhe possibilitará o exercício de atividades
docentes e de pesquisa em instituições de ensino superior, preferencialmente
trabalhando na formação de professores.

Observando-se os conhecimentos avaliados no ENADE, conforme a Portaria INEP nº 406,
de 23 de agosto de 2021, vislumbram-se algumas capacidades esperadas do egresso do
Curso de Licenciatura em História da UFABC.

História Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características: 

I - responsável social e eticamente na produção e socialização de conhecimento e
no planejamento e execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II - propositivo no debate público sobre diversos temas, em diversos espaços e
segmentos sociais, contribuindo com a formação da consciência histórica da
sociedade; 

III - crítico e reflexivo no uso de referenciais historiográficos, fontes documentais e
fundamentos teórico-metodológicos, da produção e do ensino de conhecimento
histórico; 

IV - colaborativo em atividades multidisciplinares e apto para o uso de novas
tecnologias, valorizando as dimensões temporais e espaciais na construção da
perspectiva histórica e a especificidade da História como área de produção de
conhecimento e disciplina escolar; 

V - comprometido com o papel social da História na construção da democracia e
da cidadania, no combate às desigualdades e aos preconceitos e na defesa do
meio ambiente e da diversidade cultural, étnica, religiosa e de gênero; 

VI - comprometido com um ensino de História que articule os conhecimentos
históricos, os saberes pedagógicos, a cultura escolar e a história local; 

VII - comprometido com o conhecimento acerca da infância, da adolescência, da
juventude e dos adultos, considerando a diversidade econômica, social e espacial.

[competências específicas para a docência de História]
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I - formular atividades de ensino, incorporando recursos tecnológicos diversos, em
consonância com os debates historiográficos e com os procedimentos
metodológicos da História; 

II - articular, por meio de diferentes estratégias didático-pedagógicas, os
conhecimentos multidisciplinares, os interesses da comunidade escolar e outros
saberes nas práticas do ensino em História; 

III - produzir conhecimento em História, empregando referenciais bibliográficos,
teórico-metodológicos e documentais; 

IV - identificar e compreender a diversidade de interpretações, de abordagens e de
escolhas teórico-metodológicas na produção do conhecimento histórico-escolar; 

V - problematizar historicamente temas e questões contemporâneas, pertinentes
ao debate acadêmico, público e escolar;  �Portaria INEP 406, 23 de agosto de
2021�.

Levando-se em consideração as competências gerais estabelecidas para a formação de
professores constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação em História, conforme o Parecer CNE/CES n° 492, 3 de abril de 2001 e na
Resolução CNE/CP n° 2, 20 de dezembro de 2019, vislumbram-se algumas capacidades
esperadas do egresso de Curso de Licenciatura em História da UFABC.

Na dimensão política, ter consciência da importância social da sua profissão e do sentido
público da docência; ter postura crítica face à sua realidade social e participar das
tomadas de decisões a respeito dos rumos da sociedade como um todo – dentro dos
espaços escolares formais e nos demais lugares de produção de conhecimento histórico,
lidando com questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como
princípios de equidade.

Na dimensão social, o licenciado poderá promover uma prática educativa que identifique
e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades e desejos,
bem como poderá envolver-se na comunidade escolar por meio de ações colaborativas.

Na dimensão pedagógica, espera-se que o egresso possa atuar de modo a reconhecer e
considerar a complexidade do fenômeno educativo, transformando seus conhecimentos
acadêmicos específicos em conhecimentos didáticos e pedagógicos e escolares, úteis
para a vida dos discentes. O egresso poderá atuar em diferentes contextos de seu âmbito
profissional, fazendo uso de recursos técnicos, materiais didáticos e metodológicos
variados, estando habilitado para enfrentar os desafios e as dificuldades inerentes à
tarefa de despertar os jovens para a reflexão ao adotar uma atitude de pesquisa baseada
na ação-reflexão-ação sobre a sua própria prática, em prol do seu aperfeiçoamento e da
aprendizagem dos alunos.

Na dimensão pessoal e profissional, supõe-se que o egresso saiba gerenciar seu
desenvolvimento profissional, formulando e criando propostas de intervenção social
utilizando o conhecimento histórico, juntamente com os que emanam dos diversos
campos do conhecimento, desenvolvendo a consciência histórica, própria e dos
educandos e das educandas. Espera-se que saiba dar vazão ao exercício da crítica na
promoção integral da cidadania e do respeito à pessoa, conforme a tradição de defesa
dos direitos humanos. Deverá possuir a capacidade crítica para analisar os seus próprios
conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos históricos e/ou educacionais e refletir
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sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações
com o contexto cultural, socioeconômico, político.

É necessário também que acompanhe as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela
interdisciplinaridade, apropriando-se delas, conforme bem lembrou Milton Santos, para a
construção de uma globalização possível10. Por fim, presume-se que tenha habilidades
que o capacitem para o desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais relativos à
sua prática e avaliação da qualidade do material disponível no mercado, além de estar
preparado para atuar como pesquisador no ensino de História.

Na dimensão filosófica, o Curso de Licenciatura em História da UFABC visa possibilitar ao
aluno uma formação histórica plural e descolonizada. A Matriz Curricular, por seu
equilíbrio e amplitude, pretende promover o contato com as mais diversas áreas de
conhecimento, de modo que o aluno tenha condições de montar a sua própria trajetória
acadêmica, valendo-se, entre outros recursos, das disciplinas de opção limitada e das
disciplinas livres.

Como dito anteriormente, o egresso da Licenciatura em História na UFABC terá tido um
contato intensivo com temas, debates e problematizações nas áreas de Teoria e
Metodologia da História, compreendendo como se dá o conhecimento científico do
campo da História, avaliando as transformações da área, destacando-se a perspectiva
decolonial; Interlocução com as áreas das histórias Antiga, Medieval e Moderna,
problematizando as construções eurocentradas, suas consequências na produção
acadêmica no Brasil e sua influência sobre o ensino; compreensão das temáticas
contemporâneas, destacando-se o Brasil, a América e a África e suas conexões para a
formação da sociedade brasileira e latino-americana; História e cultura afro-brasileira e
indígena, assim como outros temas que procuram trazer para o debate acadêmico a
inclusão de outros sujeitos históricos, com destaque para o campo dos estudos de
gênero, diversidades e interseccionalidade; Abordagens históricas, teóricas e
metodológicas do Ensino de História.

Por fim, espera-se que o egresso seja capaz de investigar o ensino da História como
problema epistemológico, conhecendo os fundamentos, a natureza e as principais
pesquisas em Ensino de História. Ademais, almeja-se que o licenciado em História da
UFABC seja apto para refletir de forma crítica sobre a sua prática em sala de aula,
identificando problemas de ensino-aprendizagem, elaborando material didático e
experimentando novos procedimentos destinados a melhorar os métodos e níveis da
Educação Básica.

10 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro:
Record, 2000.
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Justificativas do Curso

Ressalta-se, de início, que a criação do curso de Licenciatura em História na UFABC
contribuirá para a consolidação da Licenciatura em Ciências Humanas na Universidade. A
oferta de um segundo curso de formação específica, sendo o primeiro filosofia, dialoga
diretamente com o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade à medida que
valoriza a formação interdisciplinar e possibilita a formação integrada entre diferentes
áreas das humanidades. Desse modo, a partir da diversidade de ofertas entre a
licenciatura teremos uma formação ampla, em que o aluno será capaz de “transitar entre
as diversas formas de descrição da realidade, a partir do diálogo entre diferentes
perspectivas científicas e filosóficas”, conforme preconiza nosso PPI �UFABC�. A inserção
do curso favorecerá, nesse sentido, atentar-se para a complexidade da construção do
conhecimento e favorecer o desenvolvimento do potencial formativo do aluno.

Além disso, compreende-se a importância da área de História para as ciências humanas.
Ao nos remetermos a um dos principais movimentos historiográficos, conhecido como
Annales, o ofício do historiador, assim como a sua produção científica foram questionados
e provocaram importantes renovações. Dentre essas, a História rompe com seu
isolamento disciplinar e se abre à novas áreas das humanidades, em um claro movimento
interdisciplinar que possibilitará o surgimento de novas problemáticas, assim como
mudanças metodológicas capazes de ampliar uma série de debates por vezes
esquecidos e silenciados por uma história até então pautada nos grandes homens e
grandes heróis. O factual passa a dar lugar à história-problema e enriquece o indivíduo,
pensado agora a partir da sua complexidade11.

Dentro dessa perspectiva, de como a História é pensada hoje, as reflexões sobre os
homens em seu tempo, necessariamente, suscitam reconhecer a importância das
ciências humanas em sua diversidade, para compreendermos a sociedade e seus
indivíduos. Desse modo, a possibilidade da inserção da História em uma Licenciatura de
Ciências das Humanidades está diretamente atrelada com o pensamento do próprio
campo, que contribui para a construção de um saber interdisciplinar. A História enquanto
disciplina também desperta novos olhares para outras áreas das humanidades,
enriquecendo o seu fazer científico. Assim, a disciplina está totalmente em diálogo com a
proposta institucional da Universidade.

Devemos levar em consideração ainda, o desenvolvimento do ensino de história no Brasil,
pautado por uma perspectiva eurocentrista e com o objetivo de contribuir para a
formação de uma identidade nacional a partir de uma leitura comum de um passado
histórico. De acordo com Circe Bittencourt12 , fortaleciam-se os valores nacionais,
positivistas, assim como as datas e personagens que correspondessem ao
enobrecimento da história nacional. Uma história sem conflitos, sem tensões. A partir de
valores ocidentais de modernidade e progresso, construía-se uma noção histórica de um
país constituído por um povo miscigenado e pacífico. Todavia, como salienta Luis Cerri13 ,
o processo de democratização no país na década de 1980, trouxe novas demandas.

13 CERRI, L. F. Um lugar na História para a Didática da História. História & Ensino, 23�1�, 11�30, 2017.
12 BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
11 BLOCH, Marc. Apologia da história, ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
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Passava-se a questionar a utilidade e a legitimidade dos saberes ensinados, ou seja, as
necessidades sociais que dão origem àquela história ensinada. Ampliando sua
perspectiva a partir de Jorn Rusen14 , a valorização do conceito de “consciência histórica”
possibilitou refletir sobre as necessidades dos alunos como determinantes essenciais
para o Ensino de História. Para Cerri, essa noção compreende que a consciência histórica
interfere diretamente no conhecimento da história ensinada, seja na medida em que o
que se aprende da História na escola está em relação dialética com a consciência de si e
do grupo no tempo, das diferentes regiões, de seu papel na vida política, social, ou
mesmo o quanto a história ensinada é influenciada pelas relações político-sociais, e por
isso, deve ser pensada a partir das tomadas e revisões de decisões sobre a história a
ensinar a partir daqueles sujeitos que estão no poder e da sua consciência histórica.

Levar em consideração o desenvolvimento do conhecimento histórico chama a atenção
para a sua importância pedagógica. Pois, por vezes, a História foi utilizada em muitas
sociedades como legitimadora de dominação, exploração e até expropriação. Por outro
lado, ao conceber que o conhecimento histórico contribui para que indivíduos e
sociedades se orientem no tempo, interpretem seus lugares sociais, planejem seus
futuros 15, também é caminho de libertação na medida em que contribui para uma
formação política e crítica16,17). Portanto, seu diálogo com outros saberes merece ser
destacado.

Soma-se ao quadro apresentado anteriormente a necessidade de proporcionar um Ensino
de História que procure valorizar os saberes e os sujeitos que, historicamente, estiveram
ausentes da sala de aula, assim como de outros lugares de conhecimento histórico.
Compreende-se assim que a educação formal é um espaço valioso e privilegiado para
esse processo, contribuindo para a propagação de novos valores que ajudem a combater
diferentes tipos de discriminação.

Diante disso, a proposta do curso de Licenciatura em História na UFABC, com um perfil
interdisciplinar e decolonial, ao problematizar os saberes eurocentrados, torna-se de
grande importância no contexto da sociedade brasileira contemporânea. Destaca-se que,
no momento atual, com a grande circulação econômica e de ideias, cada vez mais novos
sujeitos chegam às salas de aula e, da forma como foi pensado o curso, é com essa
diversidade que os egressos da Licenciatura em História vão lidar.

É necessário pensar também o atual quadro de oferecimento de cursos de Licenciatura
em História. Segundo cartografia realizada pela Associação Nacional dos Professores de
História �ANPUH�, publicada em 2021, com dados do INEP de 2019, “atualmente, há oferta
de 472 cursos de Licenciatura e de 63 cursos de Bacharelado” no Brasil todo. Conforme a
associação, os cursos de licenciatura se concentram no estado de São Paulo, sendo
majoritariamente oferecidos pelas instituições privadas. Se analisarmos o gráfico a seguir,
observa-se que apesar da quantidade elevada no estado paulista, a oferta pública é
reduzida, sendo, inclusive, menor, proporcionalmente, a de outros estados brasileiros.
Nesse primeiro aspecto, o curso de Licenciatura em História da UFABC contribuirá para

17 FREIRE, Paulo. Política e Educação. São Paulo: Cortez, 2001.
16 BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

15 ABUD, Kátia Maria. A guardiã das tradições: a História e o seu código curricular. Educar em Revista, Curitiba,
Brasil, n. 42, p. 163�171, out./dez. 2011. Editora UFPR.

14 RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: UNB, 2001.

17



aumento da oferta nacional e, em especial, da oferta pública no estado de São Paulo,
aproximando-o de outros estados do país em termos de oferta de cursos.

Gráfico 1� Distribuição estadual dos cursos de Licenciatura em História,
discriminando oferta pública e privada

Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.

Gráfico 2� Oferta pública de cursos de Licenciatura em História pelos estados
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Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.

É importante destacar, também, que a oferta de um curso de Licenciatura em História,
pela UFABC, corresponde a um importante fator de promoção de inclusão das juventudes,
tanto no Ensino Superior, quanto aumentando a empregabilidade de uma grande parcela
da sociedade brasileira e, em especial, do estado de São Paulo e da região do ABC. 

Conforme observamos no Gráfico 3, é possível perceber que até a faixa etária de 24
anos, há uma grande procura pela licenciatura presencial, acolhendo aquele público
recém egresso do Ensino Médio que faz sua primeira graduação. O curso de Licenciatura
em História oferecido pela UFABC será um diferencial para muitos estudantes que, sem
tal oferta, acabam se deslocando para cidades vizinhas em busca de sua graduação ou,
ainda, demoram mais tempo para ingressar no Ensino Superior.

Gráfico 3� Distribuição por faixa etária nos cursos de  Licenciatura em História
pelos estados brasileiros

Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.

O curso de Licenciatura em História também contribui para concretizar o projeto
pedagógico da UFABC, que está baseado na promoção da inclusão social nos mais
variados aspectos. Dessa forma, ao observamos nos gráficos 4, 5 e 6, que a oferta do
curso promove oportunidade no Ensino Superior para mulheres, indígenas, pardos e
pretos, sendo as três últimas denominações representantes de uma parcela da população
que tem renda menos elevada. 
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Gráfico 4� Estudantes em Licenciatura em História por Sexo

Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.

Gráfico 5� Estudantes em Licenciatura em História por Raça/Cor

Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.
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Gráfico 6� Estudantes em Licenciatura em História por Renda

Fonte: COELHO, Mauro Cezar. Cartografia da Graduação: Censo da Formação Inicial em História �Licenciatura
e Bacharelado) no Brasil. Vitória: Editora Milfontes, 2021.

Cabe ainda destacar a importância da Licenciatura em História para a região do ABC
paulista. Incluindo as sete cidades que fazem parte da região: Mauá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e São Caetano do Sul,
(sem contar importante contingente de estudantes da região Sul da própria cidade de
São Paulo) de acordo com o MEC, apenas temos um centro universitário privado que
oferta o curso. As demais ofertas se restringem à modalidade EAD por instituições por
vezes sem nenhum conhecimento sobre a região. Nesse sentido, a abertura do curso
possibilita a UFABC atender uma demanda da região por formação de professores,
fomentando a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento regional, conforme o seu PPI
�UFABC�. Compreende-se ainda, que essa proposta dialoga diretamente com um dos
principais desafios da instituição que diz respeito à “formação de quadros profissionais e
na necessária aproximação da universidade com os demais níveis de ensino da região”
�PDI, UFABC�.

Diante dos dados apresentados, o curso de Licenciatura em História da UFABC está
justificado pelos seguintes critérios:

● Consolidação da Licenciatura em Ciências Humanas �LCH� da UFABC, ofertando
uma segunda opção de formação específica conforme PPI da Univeridade;

● Produção e difusão de conhecimento que promove a valorização de diferentes
saberes e sujeitos;
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● Formação de licenciados conectados com as necessidades da sociedade
contemporânea e prontos para contribuir para ampliar a formação para a cidadania
e para a democracia;

● Ampliação da oferta de vagas no Ensino Superior público na região do ABC, no
estado de São Paulo e no Brasil;

● Coerência com o PPI da UFABC, ratificando seu DNA de instituição voltada para a
inclusão e a interdisciplinaridade.
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Estudo de matriz curricular possível

1Q

Ciência,
Tecnologia e
Sociedade

BIQ0602�15

Desenvolvimento
e Aprendizagem

NHI5001�15

Tópicos
Contemporâneos em
Educação e Filosofia

NHZ2099�16

Bases
Conceituais da

Energia
BIJ0207�15

Práticas
escolares em

educação
especial e
inclusiva

NHZ5023�18
créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
15 3 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 2 0 0 4 1 1 0 2

2Q

Biodiversidade:
interações entre

organismos e
ambiente

BCL0306�15

Políticas
Educacionais
NHI5011�13

LIBRAS
NHI5015�15

História da
Educação

NHZ5016�15

Tecnologias da
Informação e

Comunicação na
Educação

NHZ5019�15

Bases
Epistemológicas da

Ciência Moderna
BIR0004�15

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 3 0 0 4 3 0 0 3 4 0 2 2 4 0 0 4 3 0 1 3 3 0 0 4

3Q

Diversidade de
gênero e formação

de professor
BHS0002�22

Paulo Freire:
educação para a

criticidade
NHZ4081�20

Didática
NHI5002�15

Metodologias de
Pesquisa em

Educação
LIE0001�19

Estrutura e
Dinâmica Social

BIQ0602�15

Estudos Étnico-raciais
BHQ0002�15

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
18 4 0 2 4 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4

4Q

Interpretações
do Brasil

BHQ0003�15

Teoria da
História I

LHE0004�19

Desenvolvimento
e Sustentabilidade

BHO0102�15

Laboratório
de Práticas

Integradoras I
LHE0002�19

créd T P E I T P E I T P E I T P E I
16 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 4

5Q

História,
Eurocentrismo e
Pós Colonialismo

LHE0001�19

Ética e Justiça
BHP0001�15

Território e
Sociedade

BHQ0301�15

Estudos do Meio
Físico

ESHT007�17

Opção Limitada Laboratório
de Práticas

Integradoras II
LHE0003�19

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
24 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 4

6Q
Práticas de Ensino de

História: Currículos
  LHZ0030�19

Metodologia em
História

LHZ0023�19

América Portuguesa
LHZ0002�19

Opção Limitada Opção Limitada Opção Limitada

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

7Q
Práticas de Ensino de
História: Metodologias

LHZ0028�19

Brasil Independente
LHZ0005�19

História dos povos
indígenas brasileiros

LHZ0020�19

Opção Limitada Opção Limitada Estágio I
80h

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

8Q

Formação Histórica da
América Latina
ESHR006�13

Práticas de Ensino de
História: Programas de

Ensino
NHH2090�16

Ásia: Cultura e
Processos

Sócio-Políticos
LHZ0004�19

Opção Limitada Opção Limitada ou
Livre

Estágio II
80h

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 4

9Q
Colonialismo Iberico

LHZ007�19
História, Patrimônio e

Memória
LHZ0021�19

Ensino de História da
África

LHZ0040�22

Opção Limitada ou
Livre

Opção Limitada ou
Livre

Estágio III
80h

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

10Q

Ensino Interdisciplinar
de História
LHZ0011�19

História Cultural
LHZ0018�19

Europa Medieval:
Cultura, Política e

Sociedade
LHZ0012�19

Opção Limitada ou
Livre

Opção Limitada ou
Livre

Estágio IV, VI ou VII
80h

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4
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11Q

História e Gênero
LHZ0038�22

Europa Moderna e
Contemporânea:

Cultura e Processos
Político

LHZ0013�19

História das
Instituições Políticas

Brasileiras
ESHP023�14

�BPP�

Opção Limitada ou
Livre

Opção Limitada ou
Livre

Estágio V
80h

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
20 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

12Q

Afro-brasileira:
relações étnico-raciais

LHZ0001�19

Diversidade e Cultura
no Mundo Ocidental

LHZ0008�19
ou

Identidade e Cultura
BHQ001�15

Antiguidade
LHZ0003�19

Opção Limitada ou
Livre

Opção Limitada ou
Livre

créd T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I T P E I
21 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

Legenda

Disciplinas obrigatórias LCH

Disciplinas obrigatórias Licenciatura em História

Opções limitadas e disciplinas livres

Estágios Supervisionados de Licenciatura (já existentes na LCH�

Quadro 1� Proposta de estrutura curricular

Componentes curriculares Créditos Horas

1. Disciplinas obrigatórias LCH 89 1068

2. Disciplinas histórico-pedagógicas obrigatórias 72 864

3. Disciplinas de opção limitada e livre 39 468

4. Práticas de ensino obrigatórias 12 144

5. Práticas de ensino opção limitada 22 264

6. Estágios Supervisionados __ 400

TOTAL 3208
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Quadro 2� Proposta de Disciplinas de Opção Limitada e Livres para a
Licenciatura em História, existentes na UFABC

Código Nome da disciplina

LHZ0004�19 Ásia: Cultura e Processos Sócio-Políticos

NHZ4082�20 Pedagogias Feministas

NHZ3060�09 Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna

ESHR027�14 Trajetórias Internacionais do Continente Africano

BHO0001�15 Introdução às Humanidades e Ciências Sociais

BHO1101�15 Introdução à Economia

BHO1335�15 Formação do Sistema Internacional

BHO0002�15 Pensamento Econômico

BHS0001�15 Práticas em Ciências e Humanidades

BHO0101�15 Estado e relações de poder

ESZP035�14 Atores e instituições no regime militar: 1964�1985

MCTD010�18 História da Matemática

NHZ2046�11  História Social da Tecnologia na América Latina

NHZ2044�11 História das Ciências no Brasil

ESZP013�13  Dinâmicas Socioespaciais do ABC Paulista

ESHR024�14 História da Política Externa Brasileira

ESZR008�13  História de atuação do Brasil nos processos de integração sul-americana

ESHC019�17 História do Pensamento Econômico

ESHC018�17 Formação Econômica do Brasil

ESHC020�17 História Econômica Geral

NHZ4080�20 História da Química

NHZ2042�11 História da Linguagem

NHZ2142�18  História da Filosofia no Renascimento

NHZ1031�15 História das Ideias Biológicas

LHZ0019�19 História do Pensamento Geográfico
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Código Nome da disciplina

NHZ2043�11 História da Sociedade Contemporânea

NHZ1093�19 História e Ambiente

NHH2007�13 Estética

NHH2085�16 Filosofia da Arte

NHH2019�13 Filosofia da Linguagem

NHH2026�13 Filosofia no Brasil e na América Latina

NHH2028�13 Filosofia política

NHH2009�13 Ética

NHH2032�18 História da Filosofia Antiga Helenística

NHH2033�18 História da Filosofia Antiga Clássica

NHH2034�13 História da Filosofia Contemporânea: o Século XIX

NHH2035�13 História da Filosofia Contemporânea: o século XX

NHH2086�16 História da Filosofia Medieval: do século IV ao X

NHH2087�16 História da Filosofia Medieval: do século XI ao XIV

NHH2040�13 História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos

NHH2041�13 História da Filosofia Moderna: perspectivas racionalistas

NHI2049�13 Lógica Básica

NHH2065�18 Tópicos de Metafísica

NHH2073�18 Teoria do Conhecimento: Empirismo e Racionalismo

NHH2023�16 Filosofia do Ensino de filosofia

NHH2017�16 Filosofia da Educação

NHZ2027�16 Filosofia no Ensino Fundamental

BHP0201�15 Temas e Problemas em Filosofia

ESHP005�13 Conflitos Sociais

MCTC011�15 Psicologia Cognitiva

MCTC002�15 Introdução à Neurociência
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Código Nome da disciplina

LIZ0001�19 Sociologia da educação

LHZ0037�19 Socialização e sociabilidade na sociedade contemporânea

LHZ0034�19 Psicologia do Desenvolvimento: Infância, juventude, Vida adulta e envelhecimento

LHZ0033�19 Psicologia da Educação: Aprendizagem

BHO0101�15 Estado e Relações de Poder

BHQ0001�15 Identidade e Cultura

BHP0202�15 Pensamento Crítico

ESZP029�13 Movimentos Sindicais, Sociais e Culturais

ESZP031�13 Tecnologias Sociais

ESZP008�13 Políticas Públicas de Gênero, Etnia e Geração.

ESHP004�13 Cidadania, Direitos e Desigualdades.

MCTD025�18 Educação Inclusiva

NHT5014�18 Políticas, Educação e Surdez

ESZP022�13 Gestão de Projetos Culturais

NHZ2093�16 Corpo, Sexualidade e Questões de Gênero

NHH2010�13 Ética: Perspectivas Contemporâneas

ESHP013�13 Introdução ao Direito Constitucional

ESZR006�13 Dinâmica e Desafios dos Processos Migratórios

ESZP018�13 Ensino Superior no Brasil: Trajetórias e Modelos Institucionais

LHZ0009�19 Educação em Direitos Humanos

LHZ0024�19 Oficina de Cultura e Arte Educação

LHZ0036�19 Relação família-escola na inclusão escolar

LHZ0010�19 Educação Não Formal, Informal e Popular

NHH2088�16 Prática de Ensino de Filosofia: Currículos

NHH2089�16 Prática de Ensino de Filosofia: Metodologias

NHH2090�16 Prática de Ensino de Filosofia: Programas de Ensino
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Código Nome da disciplina

NHZ2092�16 Arte e Ensino

NHZ5022�18 Práticas em Libras

LHZ0027�19 Práticas de Ensino de Geografia: Currículos 

LHZ0028�19 Práticas de Ensino de Geografia: Metodologias

LHZ0029�19 Práticas de Ensino de Geografia: Programas de Ensino

LHZ0025�19 Prática em Museus, Arquivos e Bens Culturais

LHZ0026�19 Práticas de Educação em Direitos Humanos

LHZ0042�22 Práticas de Agroecologia: de(s)colonizando saberes sobre manejo e cultivo em solos tropicais

LHZ0043�22 Práticas de Leituras em Ciências Humanas
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Quadro 3� Docentes já contratadas que atuam na LCH, na área de História e
Ensino

Docente Área

Carolina Bezerra Machado Ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira

Cintia Lima Crescêncio Ensino de História

Júlia Glaciela Silva Oliveira Educação e Sociedade

Lidiane Soares Rodrigues Teoria da História

Mariana M. O. Sombrio História Contemporânea
Considerando as áreas de atuação indicadas no Quadro 3 (acima), mapeamos no Quadro
4 áreas ausentes e descobertas na instituição, levando em consideração também o
impacto que o aumento de vagas no curso de ingresso �LCH� teria em disciplinas
compartilhadas com outros cursos de ingresso (como o BCH, especialmente).

Quadro 4� Mapeamento de áreas ausentes na UFABC e estimativa de demanda
docente

Concursos Disciplina Vagas

Prof. 1 História do Brasil (período do domínio imperial) 1

Prof. 2 História do Brasil (ênfase em Afro-brasileira) 1

Prof. 3 História da América (ênfase em povos indígenas/originários) 1

Prof. 4 Ensino de Antiguidades e usos do passado 1

Prof. 5 História Ásia/Oriente 1

Prof. 6 Teoria da História/História Pública 1

Prof. 7 História e Antropologia 1

Prof. 8 Geo-história e Formação do Território brasileiro 1

Prof. 9 LIBRAS / Educação Especial e Inclusiva 1

Quadro 5�  Fluxo previsto de demanda de contratação

Etapa Ano

Início do curso via LCH 2024

Contratações � 1a fase �4 vagas) 2025

Contratações � 2a fase �5 vagas) 2026
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Quadro 6� Opções Limitadas que poderiam ser criadas na UFABC com as novas
áreas atendidas (indicadas no Quadro 4�, dialogando também com outros
cursos e áreas de pesquisa da universidade

Disciplinas previstas para criação

Ásia: História e Historiografia

Povos originários das Américas

Diáspora Africana e Atlântico Negro

História e Novas Epistemologias

Formação do Estado Nacional Brasileiro

Antiguidades e usos do passado

História e Antropologia

História, Imagens e visualidades

Educação Patrimonial

Ditaduras na América Latina

Fascismos na História

Mundo Islâmico e Medievo Europeu

Práticas de Pesquisa em História

Formação do Território Brasileiro

Geo-história e Geografia Histórica

Estudos Africanos
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão Julgadora das propostas de criação de novos cursos de 
licenciatura  
Portaria Reitoria nº 185, de 30 de maio de 2016 

 

RESULTADOS PRELIMINARES – EDITAL 059/2016 
 
A Comissão Julgadora das propostas de criação de novos cursos de licenciatura da UFABC, de 
acordo com Edital 059/2016 e com base nos critérios de aderência estabelecidos no item 7.1 do 
referido Edital, apresenta os resultados preliminares do processo de seleção: 

 
A) Licenciaturas interdisciplinares (LI) que incorporem as licenciaturas de formação 
específica já existentes e outras que possam vir a ser criadas na UFABC. 
 
RECOMENDADAS: 
 
1. Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática (LCNM) 
 
2. Licenciatura Interdisciplinar em Humanidades (LH) 
 
As duas propostas foram amplamente discutidas no fórum apropriado: Comitê Gestor 
Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério de Educação 
Básica da UFABC (COMFOR) e apresentam características semelhantes. As propostas estão 
bem justificadas, embasadas e atendem ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
UFABC que propõe:  “Estudar, ainda,  a  viabilidade e as formas  possíveis  de oferta de  uma 
Licenciatura Interdisciplinar (LI)” (2013, p. 37). A análise de aderência feita pela Comissão 
apontou que as duas propostas satisfazem os critérios estabelecidos no Edital, quais sejam: 
 
a) aderência ao PDI da UFABC; 
b) executabilidade, em relação à necessidade de infraestrutura e de recursos humanos; 
c) aderência a um modelo de acesso único, para os alunos, através do SISU; 
d) pertinência e relevância nos contextos científico, cultural, social e econômico; 
e) perspectiva de interação e complementaridade em relação aos cursos oferecidos pela 
UFABC. 
 
A LI em Humanidades deve incorporar a Licenciatura em Filosofia já existente na UFABC e a 
licenciatura em História, caso seja criada, segundo recomendação desta Comissão. A LI em 
Ciências Naturais e Matemática deve incorporar as Licenciaturas em Matemática, Física, 
Química e Biologia já existentes e a licenciatura em Computação, caso seja criada, conforme 
recomendação desta Comissão. 
 
A Comissão recomenda fortemente que as duas propostas convirjam para uma matriz curricular 
com base comum de pelo menos um ano (três quadrimestres) e que contemplem maior ênfase no 
uso das tecnologias de informação e comunicação no currículo.   
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NÃO RECOMENDADAS: 
 
1. Licenciatura Interdisciplinar em Artes (LA) 
 
A proposta não se configura como uma LI propriamente dita, ao discutir aspectos muito 
específicos e, portanto, pouco abrangentes para uma área interdisciplinar. Neste sentido, embora 
a temática proposta tenha aderência ao PDI, bem como pertinência e relevância no contexto de 
ensino e pesquisa atuais, da maneira como foi proposta é muito restritiva. Assim, por exemplo, 
lemos com relação aos objetivos: “Formar profissionais capacitados a atuar no campo da 
educação em todos os níveis, munindo-se, portanto, de amplo domínio conceitual e prático em 
torno das dimensões específicas das Artes. Este profissional deverá compreender o ambiente de 
aprendizagem e a prática educativa como fenômenos que extrapolam a sala de aula e ser capaz 
de articular o campo educacional e as diferentes áreas do conhecimento, assim como articular 
ensino e pesquisa na produção do conhecimento e na prática pedagógica”, ou ainda na 
justificativa: “Tendo em vista este contexto, com a Licenciatura em Arte, a UFABC poderá 
propiciar um espaço de formação e reflexão em torno da formação docente interdisciplinar no 
campo da Arte”. Aqui notamos que não se trata de uma LI, e sim de uma proposta que talvez se 
articulasse, no âmbito da UFABC, como uma pós-LI em Artes. 
 
Porém, além de não se enquadrar no âmbito interdisciplinar, a proposta apresentada se mostrou 
pouco sólida do ponto de vista conceitual, não discutindo aspectos importantes tais como: 
apresentação de um perfil para o curso; cálculo e justificativa do número de novos docentes; 
possibilidades para um estudante integralizar uma licenciatura e um bacharelado; enfim, o perfil 
conceitual do curso propriamente dito, detalhado, justificado e embasado. 
 
 
B) Licenciaturas de formação específica (LFE) em áreas que ainda não são oferecidas 
nas licenciaturas já existentes na UFABC, cujo formato seja compatível com cursos 
interdisciplinares de ingresso. 
 
RECOMENDADAS: 
 
1. Licenciatura em Computação 
 
2. Licenciatura em História 
 
A Comissão recomenda ambas as propostas, porém que atentem para as seguintes adequações: 
 

i. explicitar, de forma bastante detalhada, a estrutura curricular do curso e sua adequação à 
proposta de ingresso único e de vinculação à proposta de LCNM (Computação) e à 
proposta de LH (História). Assim, deve-se articular uma revisão pormenorizada da 
demanda de recursos humanos e de infraestrutura, permitindo que avaliações futuras 
possam considerar, de forma mais embasada, as responsabilidades a serem assumidas 
pela Universidade; 
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ii.  sugestão de alteração do nome do curso de Licenciatura em Computação para 
Licenciatura em Informática na Educação. 

 
 
NÃO RECOMENDADAS: 
 
1.  Licenciatura em Ciências Sociais 
 
A proposta apresentada, embora com uma temática importante, bem como pertinente e relevante 
para o contexto de ensino e pesquisa atuais, não se configura como uma licenciatura, pois 
desconsidera ao longo de todo o projeto a questão das licenciaturas propriamente ditas e, 
portanto, toda a discussão e contextualização referente, por um lado, às disciplinas de caráter 
formativo em educação e ensino, e, por outro, o perfil e importância do futuro licenciado. Essa 
perspectiva fica clara, por exemplo, pelas próprias linhas de pesquisa propostas e pela omissão 
de documentos, dados e parâmetros referentes à normatização de cursos de licenciatura no 
Brasil. 

 
2. Licenciatura em Geografia 
 
A proposta não apresenta forte aderência ao PDI por não explicitar a sua potencialidade de 
inovação e excelência, não destacando que pontos do ensino de geografia poderiam ser 
diferentemente trabalhados em relação a outras IES. Apesar de constar a possibilidade de 
ingresso dos alunos por meio da proposta em LH, apresenta baixa adesão a outros cursos de 
licenciatura da Instituição, ao mencionar a possibilidade de interação e complementariedade com 
os cursos de Engenharia Ambiental e Urbana e Bacharelado em Planejamento Territorial. Quanto 
ao aspecto de sua executabilidade, a criação do curso exigiria uma contratação elevada de 
pessoal, haja vista que não contamos, no atual quadro da Universidade, com docentes com 
afinidade na área de Ensino de Geografia. Ademais, durante a apresentação do proponente não 
ficou claro se há profissionais bem qualificados no país em quantidade suficiente para preencher 
o quadro docente do curso.  
 
3. Licenciatura em Educação Física 
 
A Comissão considerou que a proposta não atende aos critérios de aderência estabelecidos, em 
especial, a executabilidade, em relação à necessidade de infraestrutura e de recursos humanos e a 
perspectiva de interação e complementaridade em relação aos cursos oferecidos pela UFABC, já 
que não se configura como licenciaturas pós-LI apresentadas. A implantação da proposta exigiria 
a contratação de todo um quadro docente para o curso. 
 
4. Licenciatura em Ciências da Religião 
 
Quanto a sua executabilidade, no que tange aos aspectos de infraestrutura e de recursos 
humanos, a Comissão concluiu que a proposta está comprometida, em razão da necessária 
contratação de todo corpo docente para a área, não havendo nesse momento, vagas para 
ampliação e contratação de novos docentes. Quanto à pertinência e relevância nos contextos 
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científico, cultural, social e econômico, a Comissão considera que, no momento atual, outras 
demandas mais urgentes são prioritárias. 
 
5. Licenciatura em Letras 
 
A proponente da proposta de criação desse curso não compareceu para a apresentação oral na 
data e horário marcados pela Comissão Julgadora e, portanto, foi automaticamente eliminada 
conforme item  7.3.1 do Edital. 
 

Santo André, 9 de agosto de 2016. 

 

 

 

Nelson Studart 
Presidente da Comissão Julgadora das propostas  

de criação de novos cursos em licenciatura 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

RECOMENDAÇÃO CONSUNI Nº 10, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 

 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando 
as deliberações ocorridas na continuação de sua III sessão ordinária de 2017, realizada no dia 21 
de novembro,  

 
 
 RECOMENDA:  
 

ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), quando da apreciação do 
Projeto Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares (LI) e da oferta desse curso que: 
 

� para o Projeto Pedagógico, haja o compartilhamento de disciplinas com os 
Bacharelados Interdisciplinares (BI), em comum acordo com o Grupo de Trabalho (GT) da 
Comissão de Graduação (CG); 

� seja considerada a inclusão de uma nova licenciatura pós-Licenciatura em 
Humanidades (pós-LH); 

� o tempo para integralização para o discente que optar por cursar uma 
licenciatura e bacharelado correlatos (além da LI) não deve ser superior ao tempo necessário 
para os integralizar atualmente (além do BI). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dácio Roberto Matheus 
Presidente em exercício 
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Relatório - GT COMFOR sobre a criação das Licenciaturas de História 

e Geografia (2021/2022) 

1. Contextualização do GT 

Em julho de 2021, o Comfor propôs, através da Portaria no. 1847/2021, a criação do Grupo de 

Trabalho para tratar das propostas dos cursos de Licenciatura em História e em Geografia. Esta ação 

surgiu da necessidade de refletirmos sobre a possibilidade de constituição de novos cursos de 

licenciatura ligados à Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) da UFABC, dando encaminhamentos a 

propostas e recomendações do edital 059/2016. Ressaltamos que a discussão sobre a criação de novas 

licenciaturas em Ciências Humanas na UFABC antecedeu ao referido edital, conforme demonstrado 

pela Ata da sessão ordinária nº 07/2014 – ConsCCNH, na qual o tema foi abordado e os conselheiros 

daquela gestão mostraram-se favoráveis a criação do curso de Licenciatura em História.  

No ano de 2016, a Reitoria da UFABC publicou o Edital nº 59/20161 com chamada para 

propostas de criação de novos cursos de Licenciatura. Um grupo de professores com aderência à área 

de licenciatura em humanidades submeteram diferentes propostas de cursos de licenciaturas 

específicas, como em História, Geografia, Ciências Sociais e Letras. Destas, a licenciatura em História 

recebeu a recomendação da Comissão Julgadora das propostas de criação de novos cursos de 

licenciatura, instituída pela Portaria da Reitoria nº 185, de 30 de maio de 2016, juntamente com a 

recomendação das Licenciaturas Interdisciplinares em Humanidades e Ciências Naturais, conforme 

documento RESULTADOS PRELIMINARES – EDITAL 059/2016. Dentre os argumentos da não 

recomendação da licenciatura em Geografia, destacamos a indicação de pouca adesão aos cursos de 

licenciatura da UFABC e a necessidade de contratação docente na área. Entretanto, após a criação da 

LCH temos uma situação institucional diversa, pois neste curso ocorreu a contratação de docentes 

especializados na área de ensino de geografia e teoria da geografia, bem como devido ao caráter de 

formação da LCH, de professores de ciências humanas do ensino fundamental, o curso de geografia 

possui aderência e se faz necessário ao buscarmos uma formação de excelência dos licenciandos em 

ciências humanas. 

                                                             

1 Cf. Edital nº 059/2016, publicado no Boletim de Serviço nº 543, de 29 de março de 2016. 
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Em 2017, o Comfor submeteu ao Consuni a discussão do item “Criação de Cursos de 

Licenciaturas Interdisciplinares”, sendo o mesmo aprovado na III sessão extraordinária de 2017, em 

21 de novembro de 2017. Nesta sessão constitui-se a RECOMENDAÇÃO CONSUNI Nº 10, DE 13 DE 

DEZEMBRO DE 2017, na qual indica explicitamente que “seja considerada a inclusão de uma nova 

licenciatura pós-Licenciatura em Humanidades (pós-LH)”.  

Atualmente, a situação da LCH, a qual oferece apenas uma oportunidade de formação pós-

licenciatura interdisciplinar, com o curso de Licenciatura em Filosofia, apresenta-se em desacordo com 

o PPI da UFABC, portanto, em situação assimétrica quanto aos demais cursos de ingresso da 

instituição.  Para além deste desequilíbrio, podemos ressaltar a importância para o discente da 

formação em curso específico das áreas que compõem as licenciaturas em ciências humanas, 

especialmente a História e a Geografia.  

Diante deste cenário os membros do Comfor solicitaram a constituição de um grupo de 

trabalho para consolidarmos esta discussão, o qual apresenta neste texto seu relatório inicial, 

referente às atividades realizadas no período de julho/2021 a fevereiro/2022. 

2. Atividades realizadas (julho/2021 a fevereiro/2022) 

* PORTARIA Nº 1847/2021 - PROGRAD 

Art. 2º O Grupo de Trabalho será constituído pelos seguintes membros, sob a presidência do 

primeiro: 

Márcia Helena Alvim;  

Mariana Moraes de Oliveira Sombrio;  

André Pasti;  

Rafael Sammarco Martins;  

Jeferson Stabile;  

Isadora Henriques Ostrowski 

Após a publicação da portaria de instituição do GT, iniciamos reuniões de discussões e 

apresentação da proposta e das reflexões realizadas. Abaixo seguem as principais ações. 
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1. Reuniões dos membros do GT 

Os membros do GT se reuniram nas datas de 30/07/2021; 11/08/2021; 19/08/2021; 

01/09/2021; 15/10/2021; 18/10/2021; 03/11/2021 e 07/02/2022. Principais discussões: 

Situação e normativas das licenciaturas em ciências humanas na UFABC; Viabilidade da criação 

de novas licenciaturas em ciências humanas na UFABC; a situação da Licenciatura em História; 

a situação da Licenciatura em Geografia; proposta de criação de novos cursos; preparação 

para apresentação das discussões para o Comfor, Reitoria e TAs do CCNH. 

2. Reuniões com Reitoria, TAs e Comfor - apresentação das ações do GT. 

Os membros do GT se reuniram com a Reitoria nos dias 19/08/2021 e 05/11/2021; 

com os servidores técnico-administrativos do CCNH no dia 18/10/2021 e com os membros do 

Comfor em 18/11/2021. Nestas reuniões apresentamos as principais discussões realizadas e 

a proposta de criação da Licenciatura em História. 

3. Proposta dos novos cursos 

A proposta das novas licenciaturas na área de Ciências Humanas, em particular a proposta da 

Licenciatura em História, recomendada pela Comissão Julgadora das propostas de criação de novos 

cursos de Licenciatura na UFABC (Portaria da Reitoria nº 185, 30/05/2016), está sendo debatida e 

planejada pelo atual GT do COMFOR (Portaria no. 1847/2021) e tem como uma de suas principais 

características uma matriz teórica que promova uma ruptura com a perspectiva histórica norte-

centrada, valorizando culturas, sociedades e saberes invisibilizados pelas narrativas históricas 

tradicionais. Neste cenário teórico e metodológico, o enfoque na América Latina e Brasil é 

característica marcante do curso. Além disso, privilegiam-se componentes curriculares que, de 

diferentes formas, são adjacentes à discussão acerca dos Direitos Humanos e da educação étnico-

racial e inclusiva. 

Os cursos de Licenciatura em História e Geografia se interseccionam com a já existente 

Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) e proporcionariam diferentes opções de formação para os 

estudantes em um contexto pós-Licenciaturas Interdisciplinares (LIs). Pretendem enfatizar uma 

perspectiva decolonial, de educação em Direitos Humanos e de valorização das discussões étnico-

raciais e da educação inclusiva, alinhando-se ao Projeto Pedagógico Institucional da UFABC (PPI 2017). 
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Considera-se importante que, na especificidade da Licenciatura em História, esse curso seja 

capaz de impulsionar estudos e pesquisas que promovam uma autonomia intelectual brasileira e 

latino-americana, em diálogo com diversas tradições historiográficas, destacando-se àquelas dos 

países e regiões do Sul global. Há uma grande necessidade de promover a formação docente nas áreas 

de História afro-brasileira e indígena, tanto pela ausência a que essas áreas foram submetidas ao longo 

da história da educação no país, quanto pela obrigatoriedade que se criou em atender essas 

demandas, de acordo com as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que regulamentam o ensino de 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” na educação básica do Brasil, um dos principais 

instrumentos de luta contra o racismo presente hoje no campo educacional. 

A concepção de História Pública, entendida como uma forma de engajar diferentes públicos 

não especialistas com o conhecimento histórico, de forma crítica, participativa e emancipatória, 

também seria uma das perspectivas teóricas consideradas na consolidação de uma matriz curricular. 

Entende-se hoje que a prática educativa na área de História pode e deve ser feita em diferentes 

espaços (escolas, ruas, mídia, museus, galerias, arquivos, bibliotecas, etc), considerando-se 

metodologias diversas de educação em História na formação de professores.  

O Ensino de História compõe a área de Ciências Humanas na Educação Básica do país e integra 

a BNCC (Base Nacional Curricular Comum), mantendo-se como uma importante área de pesquisa 

dentro das Universidades Públicas. Há uma grande necessidade de se pensar profundamente a 

formação de professores e o ensino na área de História. Na região metropolitana de São Paulo, 

universidades públicas como a USP e a UNIFESP oferecem cursos de formação de professores de 

História, mas não há essa oferta na região do ABC. Um curso de Licenciatura em História na UFABC 

iria, então, de encontro a uma demanda de formação na região em que a universidade se localiza, 

considerando assim necessidades locais.  

O mesmo ocorre com a Licenciatura em Geografia, também oferecida por Universidades como 

a USP e a UNIFESP, mas sem oferta, pública ou privada, na região do ABC. Da mesma forma da 

Licenciatura em História, o Ensino de Geografia compõe a área de Ciências Humanas na Educação 

Básica do país e integra a BNCC, configurando-se como uma área relevante de pesquisa dentro das 

Universidades Públicas. Na UFABC, há campos do conhecimento consolidados correlatos à Geografia, 

notadamente nos cursos de Planejamento Territorial e Relações Internacionais, que já vem 

contribuindo com a formação na LCH. 

A criação de uma licenciatura em Geografia na UFABC contribuiria para consolidar a proposta 

da LCH, proporcionando uma formação específica alinhada com os mesmos princípios de privilegiar 
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abordagens que partam do Sul Global, a partir de escolas de pensamento centradas em nossos 

territórios e de uma formação na perspectiva decolonial. Da mesma forma, propõe-se um ensino com 

um vínculo forte com o cotidiano vivido pelos estudantes no território do Grande ABC e da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

3. Viabilização dos novos cursos 

3.1 Situação da Licenciatura em História e propostas de encaminhamentos 

Para conversar sobre a viabilização do curso de Licenciatura em História, o GT realizou 

algumas reuniões com representantes de diferentes instâncias da Universidade, como explicitado no 

item um deste relatório.  

Em 18 de outubro de 2021, em conversa com representante dos Técnicos Administrativos do 

CCNH, recebemos a devolutiva de que seria possível o apoio técnico administrativo a esse novo curso, 

com o condicionante de se repensar fluxos de trabalho.  

Em 05 de novembro de 2021, tivemos uma reunião com o Prof. Dácio Matheus, reitor da 

Universidade. Nessa conversa, abordamos questões sobre o espaço e estruturas físicas necessárias 

para viabilização do curso. Por ser um curso pequeno, não seria necessária ampliação significativa da 

estrutura física universitária.  

Após as reuniões e discussões realizadas, o GT indica abaixo algumas sugestões e 

possibilidades de encaminhamentos. 

Possibilidades de Encaminhamentos: 

O compartilhamento de disciplinas da LCH e de outros cursos já existentes na UFABC seriam 

uma forma de viabilizar esse curso contando, em grande parte, com a estrutura já existente, 

otimizando, também, o espaço físico, pois as disciplinas já são ofertadas regularmente pelos cursos 

específicos ligados ao BCH e LCH, bem como por disciplinas obrigatórias dos cursos de ingresso. 

A Licenciatura em História demandaria 50 novas vagas discentes, sendo 25 no período diurno 

e 25 no período noturno, aumentando para 100 vagas o curso de ingresso da Licenciatura em Ciências 

Humanas. As disciplinas de opção limitada do grupo de História do atual PPC da LCH e as disciplinas 

obrigatórias de cursos específicos do BCH e Licenciatura em Filosofia embasariam a matriz curricular 

obrigatória da Licenciatura em História, conforme proposta indicada no quadro 1 dos Anexos. 
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Gostaríamos de salientar que algumas áreas de pesquisa relacionadas à História e Ensino de História 

estão sendo supridas pelas contratações da LCH em 2022 (editais 2019), contabilizando 7 novos 

docentes que poderiam atuar em consonância com a Licenciatura em História.  

Em relação aos estágios supervisionados a LCH propõe 8 módulos de estágios, dos quais os 

estudantes executam 5 módulos. Assim, consideramos viável que a Licenciatura em História indique 

os demais estágios da LCH como obrigatórios deste curso, buscando minimizar impactos na oferta 

destes componentes curriculares.  

O recebimento da Função de Coordenador de Curso (FCC) poderíamos propor uma pactuação 

na qual a coordenação da Licenciatura em História se manteria a parte do rodízio durante um certo 

período.  

O GT realizou uma proposta de estrutura curricular provisória, indicando a necessidade de 

disciplinas/créditos/horas do curso, valorizando o intenso compartilhamento com os cursos já 

existentes na UFABC (quadro 1). Quanto às áreas teóricas ausentes na UFABC e que demandariam 

contratação docente, apresentamos no Quadro 2 que segue abaixo.  

Quadro 1: Proposta de estrutura curricular 

Componentes curriculares Créditos Horas 

1. Disciplinas obrigatórias LCH 91 1092 

2. Disciplinas histórico-pedagógicas obrigatórias 72 864 

3. Disciplinas de opção limitada e livre 37 444 

4. Práticas de ensino obrigatórias 12 144 

5. Práticas de ensino opção limitada  256 

6. Estágios Supervisionados  400 

 Total 3200 

Devido ao compartilhamento de disciplinas obrigatórias que computam 84 créditos 

(componentes 2 e 4 do quadro 1), consideramos 24 créditos compartilhados com LCH e outros cursos 

pós-BCH e 12 créditos referentes à área de atuação dos docentes em fase de contratação da LCH 

(como Teoria da História e Ensino de História). Deste modo, 48 créditos seriam exclusivos da 

Licenciatura em História e demandariam a contratação de aproximadamente 5 docentes a médio 

prazo, dada a diferença entre o início da oferta do curso e o início da oferta das disciplinas específicas 

da Licenciatura em História (aproximadamente 3 anos), conforme apresentado abaixo no quadro 2. 
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Após mapeamento realizado nas áreas de atuação dos docentes que atualmente estão na UFABC, 

indicamos no quadro 3 possíveis áreas ausentes, sendo possibilidades de contratação destas 5 vagas 

nas áreas do quadro 3. 

Quadro 2: Fluxo de Contratação 

Início do curso via LCH 2024 

Contratações - 1a fase (2 vagas) 2026 

Contratações - 2a fase (3 vagas) 2027 

 

Quadro 3: Mapeamento de áreas ausentes na UFABC, passível de contratação docente  

História do Brasil / História da América 02 

História Antiga/Medieval 01 

História Moderna 01 

História Ásia/Oriente 01 

Diante deste cenário favorável, o GT recomenda que a discussão da criação da Licenciatura 

em História seja encaminhada ao Comfor, seguida dos Conselhos do CCNH e CECS, buscando diálogo 

e reflexões sobre a viabilidade do curso na UFABC. 

3.2 Situação da Licenciatura em Geografia 

Conforme indicado na introdução deste documento, a Licenciatura em Geografia não foi 

recomendada no âmbito do edital n. 59/2016. Atualmente, consideramos que o panorama 

institucional, após a criação das Licenciaturas Interdisciplinares, favorece novas discussões sobre a 

pertinência e viabilidade deste curso, atendendo as mesmas condições indicadas pela Licenciatura em 

História, no que concerne à formação discente da LCH e diminuição do atual desequilíbrio da LCH em 

relação aos demais cursos de ingresso. 

Outra situação relevante refere-se à contratação de alguns docentes ligados às áreas de 

Ensino de Geografia e Teoria da Geografia pela LCH, que enrobustece a possibilidade de reflexão 

qualificada sobre a Licenciatura em Geografia, além do diálogo com diferentes docentes do 

Bacharelado em Planejamento Territorial da UFABC. 
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Possibilidades de Encaminhamentos: 

Desse modo, recomendamos a abertura de um edital de novos cursos de Licenciatura em 

Ciências Humanas, buscando mapear possibilidades e fortalecer esta área junto a LCH; e o 

prosseguimento do trabalho de elaboração de uma proposta para a Licenciatura em Geografia na 

Universidade. 

Anexos 

Quadro 1: Proposta de disciplinas obrigatórias da Licenciatura em História – disciplinas já 

existentes na UFABC: 

Código Nome da disciplina 

ESZR002-13  Cultura, identidade e política na América Latina  

LHZ0020-19 História dos povos indígenas brasileiros  

LHZ0007-19 Colonialismo ibérico 

LHZ0002-19 América Portuguesa 

LHZ0005-19 Brasil Independente 

ESHP023-14  Formação Histórica do Brasil Contemporâneo 

LHZ0001-19 Afro-brasileira: relações étnico-raciais 

LHZ0003-19 Antiguidade 

LHZ0012-19 Europa Medieval: Cultura, Política e Sociedade 

LHZ0013-19 Europa Moderna e Contemporânea: Cultura e Processos Políticos 

LHZ0008-19 Diversidades e cultura no mundo ocidental 

LHZ0004-19 Ásia: Cultura e Processos Sócio-Políticos 

LHZ0023-19 Metodologia em História  

LHZ0018-19  História Cultural 

LHZ0021-19 História, Patrimônio e Memória 

LHZ0011-19 Ensino Interdisciplinar de História 

LHZ0030-19 Práticas de Ensino de História: Currículos  

LHZ0031-19 Práticas de Ensino de História: Metodologias 
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LHZ0032-19 Práticas de Ensino de História: Programas de Ensino 

Quadro 2: Disciplinas obrigatórias da Lic. História ainda não existentes na UFABC 

Teoria da História II 

* A definir 

Quadro 3: Proposta de Disciplinas de opção limitada e livres da Lic. em História - existentes 

na UFABC 

Código Nome da disciplina 

NHZ4081-20  Paulo Freire: educação para a criticidade 

NHZ4082-20  Pedagogias Feministas 

NHZ3060-09 Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna 

ESHR027-14 Trajetórias Internacionais do Continente Africano 

BHO0001-15 Introdução às Humanidades e Ciências Sociais 

BHO1101-15 Introdução à Economia 

BHO1335-15 Formação do Sistema Internacional 

BHO0002-15 Pensamento Econômico 

BHS0001-15 Práticas em Ciências e Humanidades 

BHO0101-15 Estado e relações de poder 

ESZP035-14 Atores e instituições no regime militar: 1964-1985 

MCTD010-18 História da Matemática 

NHZ2046-11  História Social da Tecnologia na América Latina 

NHZ2044-11 História das Ciências no Brasil 

ESZP013-13  Dinâmicas Socioespaciais do ABC Paulista 

ESHR024-14 História da Política Externa Brasileira 

ESZR008-13  História de atuação do Brasil nos processos de integração sul-americana 

ESHC019-17 História do Pensamento Econômico 

ESHR006-13 Formação Histórica da América Latina 
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ESHC018-17 Formação Econômica do Brasil 

ESHC020-17 História Econômica Geral 

NHZ4080-20 História da Química 

NHZ2042-11 História da Linguagem 

NHZ2142-18  História da Filosofia no Renascimento 

NHZ1031-15 História das Ideias Biológicas 

LHZ0019-19 História do Pensamento Geográfico 

ESHR026-14 História do Terceiro Mundo 

NHZ2043-11 História da Sociedade Contemporânea 

NHZ1093-19 História e Ambiente 

NHH2007-13 Estética 

NHH2085-16 Filosofia da Arte 

NHH2019-13 Filosofia da Linguagem 

NHH2026-13 Filosofia no Brasil e na América Latina 

NHH2028-13 Filosofia política 

NHH2009-13 Ética 

NHH2032-13 História da Filosofia Antiga: Aristóteles e o aristotelismo 

NHH2033-13 História da Filosofia Antiga: Platão e o platonismo 

NHH2034-13 História da Filosofia Contemporânea: o Século XIX 

NHH2035-13 História da Filosofia Contemporânea: o século XX 

NHH2086-16 História da Filosofia Medieval: do século IV ao X 

NHH2087-16 História da Filosofia Medieval: do século XI ao XIV 

NHH2040-13 História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos 

NHH2041-13 História da Filosofia Moderna: perspectivas racionalistas 

NHI2049-13 Lógica Básica 

NHH2065-13 Problemas Metafísicos: Perspectivas Modernas 

NHH2073-13 Teoria do Conhecimento: Empirismo versus Racionalismo 

NHH2023-16 Filosofia do Ensino de filosofia 
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NHH2017-16 Filosofia da Educação 

NHZ2027-16 Filosofia no Ensino Fundamental 

BHP0201-15 Temas e Problemas em Filosofia 

ESHP005-13 Conflitos Sociais 

MCTC011-15 Psicologia Cognitiva 

MCTC002-15 Introdução à Neurociência 

LIZ0001-19 Sociologia da educação 

LHZ0037-19 Socialização e sociabilidade na sociedade contemporânea 

LHZ0034-19 Psicologia do Desenvolvimento: Infância, juventude, Vida adulta e 
envelhecimento 

LHZ0033-19 Psicologia da Educação: Aprendizagem 

BHO0101-15 Estado e Relações de Poder 

BHQ0001-15 Identidade e Cultura 

BHP0202-15 Pensamento Crítico 

ESZP029-13 Movimentos Sindicais, Sociais e Culturais 

ESZP031-13 Tecnologias Sociais 

ESZP008-13 Políticas Públicas de Gênero, Etnia e Geração. 

ESHP004-13 Cidadania, Direitos e Desigualdades. 

MCTD025-18 Educação Inclusiva 

NHT5014-18 Políticas, Educação e Surdez 

ESZP022-13 Gestão de Projetos Culturais 

NHZ2093-16 Corpo, Sexualidade e Questões de Gênero 

NHH2010-13 Ética: Perspectivas Contemporâneas 

ESHP013-13 Introdução ao Direito Constitucional 

ESZR006-13 Dinâmica e Desafios dos Processos Migratórios 

ESZP018-13 Ensino Superior no Brasil: Trajetórias e Modelos Institucionais 

LHZ0009-19 Educação em Direitos Humanos 

LHZ0024-19 Oficina de Cultura e Arte Educação 
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LHZ0036-19 Relação família-escola na inclusão escolar 

LHZ0010-19 Educação Não Formal, Informal e Popular 

NHH2088-16 Práticas de Ensino de Filosofia: Currículos 

NHH2089-16 Práticas de Ensino de Filosofia: Metodologias 

NHH2090-16 Práticas de Ensino de Filosofia: Programas de Ensino 

NHZ2092-16 Arte e Ensino 

NHZ5022-18 Práticas em Libras 

LHZ0027-19 Práticas de Ensino de Geografia: Currículos  

LHZ0028-19 Práticas de Ensino de Geografia: Metodologias  

LHZ0029-19 Práticas de Ensino de Geografia: Programas de Ensino 

LHZ0025-19 Prática em Museus, Arquivos e Bens Culturais 

LHZ0026-19 Práticas de Educação em Direitos Humanos 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2295/2022 - PROGRAD (11.01.05) 

 23006.004808/2022-25Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 10 de março de 2022.

Altera a composição do Grupo de Trabalho para tratar da
proposta do curso de Licenciatura em História.

A PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E
 CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA

, designada pelaFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (COMFOR-UFABC)
Portaria nº 1328, de 07 de dezembro de 2020, publicada no Boletim de Serviço nº 1005, de 08
de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais, considerando deliberações ocorridas
em reunião do COMFOR de 1º de julho de 2021 e 03 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição do Grupo de Trabalho (GT) que elaborará a proposta do curso de
Licenciatura em História e acompanhará o seu encaminhamento nas instâncias competentes.

Art. 2º O GT será constituído pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

I - Mariana Moraes de Oliveira Sombrio;

II - André Pasti;

III - Samon Noyama;

V - Flavia Silva Pinto;

VI - Paulo Henrique de Sousa;

VII - Rafaela Jorgino Silva.

Art. 3º O GT terá, para a realização dos trabalhos, um prazo de 120 (cento e vinte) dias,
prorrogável por igual período.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
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Sessão Ordinária de 11 de Julho de 2022. 
 
 

Ordem Expediente: Proposta de criação do curso de Licenciatura em História 
 
Relator: Luciano Cruz e Breno Marques 
 
 
 
Contexto e Histórico: 
 
  

 A criação do curso de Licenciatura em História é um tema discutido por 

bastante tempo na UFABC. De fato, no próprio ConsCCNH o tema foi discutido 

anteriormente (Ata da sessão ordinária nº 07/2014) e o conselho se mostrou favorável à 

criação do curso.  O curso de Licenciatura em História foi uma das recomendações da 

Comissão Julgadora dos cursos inscritos para o edital nº 59/2016 do CONSUNI.  

 Após a criação das Licenciaturas Interdisciplinares: Licenciatura em Ciências 

Naturais e Exatas (LCNE) e Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), que tiveram os 

primeiros ingressantes em 2020, foi criado um grupo de trabalho pelo COMFOR 

(Portaria no. 1847/2021) para discussão do Licenciatura em História aqui apresentado.  

Este grupo de trabalho também estudou a viabilidade do curso de Licenciatura em 

Geografia.  e em Geografia.  Este grupo de trabalho produziu o relatório sobre estes 

dois cursos. Em 2022, houve uma alteração da composição do grupo de trabalho 

(Portaria 2295/2022), que focou seus esforços na proposta do curso de Licenciatura em 

História.  

 Na quinta reunião ordinária do ConsCCNH (13/06/2022), a proposta da 

Licenciatura em História foi apresentada ao conselho pelas professoras Danusa 

Munford e Mariana Moraes de Oliveira Sombrio. A proposta foi bem recebida pelos 

conselheiros, mas foram levantadas diversas dúvidas, em especial, em relação aos 

recursos necessários (espaço físico e docentes) necessários para real implementação 

do curso. Também foram levantadas questões sobre as etapas e procedimentos para a 

apreciação das propostas nos conselhos superiores, bem como qual seria o papel do 

ConsCCNH neste processo de aprovação.   
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Na Avaliação: 

 

 Como dito anteriormente, o curso de Licenciatura em História já foi apresentado 

anteriormente em diversas instâncias na UFABC e tem recebido um parecer favorável para a 

sua criação. Na situação atual, após a criação das Licenciaturas interdisciplinares, temos a LCNE 

que tem como licenciaturas específicas: ciências biológicas, física, matemática e química, 

enquanto a LCH tem apenas como específico a filosofia, o que demonstra uma assimetria e 

também um certo desacordo a proposta de que curso interdisciplinar deva possibilitar 

diferentes trajetórias de forma que o aluno possa ter a oportunidade de adquirir uma 

base sólida e uma visão ampla e geral da carreira, durante um processo gradativo de 

escolha de sua especialização (PPI 2017).  

 Portanto, a criação da Licenciatura em História permitiria ao estudante da LCH 

duas possibilidades de especialização distintas, o que ainda estaria longe dos outros 

cursos interdisciplinares: BCT (15 específicos), BCH (5 específicos) e LCNE (4 

específicos), mas agregaria mais possibilidades para as suas trajetórias.   

 Não há oferta de curso de licenciatura em história na região do ABC. Além disso, 

esta proposta de curso de história tem uma perspectiva decolonial e com valorização a 

discussões em direitos humanos, étnico-raciais e educação inclusiva e ênfase na 

autonomia intelectual brasileira e latino-americana.  Essa perspectiva sobre o curso foi 

bastante apreciada pelos conselheiros na quinta reunião ordinária do ConsCCNH.   

 Obviamente, a criação do curso também é um processo de grande 

responsabilidade e que deve ser considerados pontos como a operacionalização do 

curso e a existência de recursos adequados.  

 Neste ponto, também é importante afirmar que os estudantes da LCH já têm 

uma formação com diversas disciplinas em história e, portanto, seria natural essa 

especialização para eles. Além disso, atualmente a LCH recebe 50 alunos por ano (25 

em cada turno). A proposta da Licenciatura em História seria a abertura de 50 novas 

vagas de ingresso (25 em cada turno), o que levaria a 100 alunos por ano para a LCH, 

com 50 alunos por turno, ou seja, o número de ingressantes seria dobrado, mas sem a 

necessidade de criação de novas turmas para as disciplinas da LCH, pois na sistemática 

da UFABC, os cursos de ingresso costumam operam com em torno de 90 alunos por 

turma.  Deste aspecto, a criação do curso de história aproveitaria melhor recursos que 

já estão sendo usados.  

 Vale ressaltar ainda que, de maneira similar ao curso de Bacharelado em 

Biotecnologia (aprovado em 2017), este curso cria vagas para entrada de estudantes via 

SISU, portanto, esperasse que possa obter contrapartida do MEC com novas vagas 
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docente para a estruturação do curso. Situação bem diferente da ocorrida para a 

criação das licenciaturas interdisciplinares, nas quais houve uma reorganização das 

vagas de ingressantes já existentes (sendo retiradas vagas do BCT para criação da LCNE 

e do BCH para a LCH).  

 Outro aspecto abordado na proposta é que já existem diversas disciplinas 

criadas e ofertadas na UFABC que poderiam compor o currículo do licenciado em 

história. Dessa forma, o curso aproveitaria muito do que já existe e é executado 

atualmente, na proposta é informado que as disciplinas exclusivas da licenciatura em 

história contabilizariam 48 créditos e que a, médio e longo prazo, seria necessária a 

contratação de 5 docentes, nas seguintes áreas: História do Brasil/História das 

Américas (2), História Antiga/Medieval (1), História Moderna (1) e História da 

Ásia/Oriente (1). Obviamente, estas vagas de docentes não existem no âmbito do CCNH 

e deveriam ser discutidas junto a Gestão e pleiteadas ao MEC.   Em relação às futuras 

contratações, o CCNH deveria lidar com a questão de gabinetes para acomodar estes 

docentes, bem como espaço de pesquisa adequados.  

 Quanto a estrutura física para as aulas, uma parte significativa das disciplinas 

seriam ministradas nas turmas da LCH e de outros cursos de humanidades da UFABC, 

dessa forma reduzindo o número de turmas a serem oferecidas. Quanto aos 

laboratórios, seriam compartilhados os espaços existentes para a Licenciatura em 

Filosofia e LCH.  

  Por fim, sobre o papel do CCNH em relação a proposta, a resolução Consuni 151 

(22/07/2015) é afirmado que novos cursos só podem ser criados mediante aprovação 

em edital específicos, o que já ocorreu para a Licenciatura em História (Edital 59/2016), 

a presidência do Consuni deverá nomear um grupo de trabalho para a elaboração do 

Projeto Pedagógico (PPC), que também deverá sugerir também o centro responsável.  

O PPC deve ser apreciado pelo CONSEPE, sendo o presidente do GT, o demandante da 

proposta.   

 O grupo de trabalho definido via portarias 1847/2021 e 2295/2022 tem o papel 

de consolidar as ideias sobre a Licenciatura em História e considerou um caminho 

adequado a apresentação no ConsCCNH, por considerar este centro uma escolha 

natural para se responsabilizar pelo curso.  Este grupo requisitou sugestões e apoio do 

ConsCCNH para que seja levada a demanda ao Consuni para a formação de um novo 

grupo de trabalho que será responsável pela proposição do PPC de Licenciatura em 

História, como definido na resolução Consuni 151.  
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 Acredito que o ConsCCNH deveria apresentar suas considerações em relação ao 

que foi trazido sobre a etapa atual de discussão da Licenciatura em História e apoiar 

este grupo com as demandas necessárias para que possa ser seguida adequadamente 

as etapas estabelecidas na CONSUNI 151 e todos os tramites necessários até a 

possibilidade de oferta deste curso.   

 

 

 

  

Conclusão: 

 

O curso de Licenciatura em História é uma discussão bastante antiga e se 

integra de maneira muito satisfatória à Licenciatura em Ciências Humanas, 

proporcionado uma segunda trajetória possível de especialização ao seu discente.  

Obviamente, questões de contratações de novos docente e adequação de 

infraestrutura devem ser discutidas no âmbito dos conselhos superiores.  Em relação 

ao ConsCCNH, este relator é favorável a este curso integrar os cursos específicos sob 

responsabilidade do CCNH, decisão que precisará ser confirmada por instâncias 

superiores. Além disso, sou favorável que o ConsCCNH expresse seu apoio a proposta 

da criação do curso de Licenciatura em História e auxilie no que for possível para as 

devidas ações para a efetiva criação deste curso e sua oferta futura.   


