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Curso de Licenciatura em História 

Projeto de Práticas de Ensino / 1º semestre de 2020 

As práticas de ensino deverão proporcionar ao estudante a relação entre teoria e prática para um melhor 

entendimento acadêmico e promoção de uma formação profissional crítica sobre a realidade. Importante 

ressaltar que não se trata de estágio, embora tenha características semelhantes. 

PROCEDIMENTOS 

1. O tema deste semestre será “Assentamento de terra: entre a prática e a teoria, breve estudo históric ”, 

o produto final deste projeto será a produção de um artigo científico com no mínimo 3 laudas. 

2. As turmas do 1º ao 6º semestres se dividirão em grupos de 2 a 3 alunos.  

3. A coordenação, juntamente com os professores, organizará uma visita técnica ao Assentamento Dom 

Tomás Balduíno na cidade de Franco da Rocha cidade, no dia 25/04/2020, local onde os alunos 

deverão fotografar e aprofundar suas pesquisas. 

4. Caso os alunos não puderem ir na visita técnica, deverão realizar a pesquisa com outros integrantes 

que possam realizar a visita e compartilhar o que foi visto. 

5. Os professores orientarão os alunos na produção do artigo. 

6. Os grupos de alunos deverão: 

a.  Pesquisar previamente a história do Assentamento de Terras no Brasil,  

b. Contextualizar historicamente o assentamento Dom Tomás Balduíno  

c. Fazer um recorte temático a sua escolha para explorar durante a visita, ex.: como se deu a 

distribuição de lotes; qual a parceria ou não do Incra; educação do MST; plantio e 

comercialização da produção, etc. 

d. Produzir um artigo científico com embasamento teórico para as argumentações e conclusão 

do grupo. 

7. Caso necessitem, todos os professores do curso estarão disponíveis para auxiliar no processo. 

8. Após a visita e produção do artigo, os alunos deverão enviar para o e-mail da coordenação, 

erozante@faccamp.br,  o artigo em PDF,  com a identificação do grupo até o dia 01/06/2020. 

9. O formulário de práticas (disponível no site do curso), deverá ser encaminhado por cada integrante do 

grupo a secretaria até o dia 01/06/2020. Porém, o formulário só terá a assinatura da coordenação se 

o aluno tiver enviado o produto da pesquisa. 
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10. Os artigos serão encaminhados para a coordenação e depois redistribuídos entre os professores do 

curso para a avaliação. 

11. O projeto de práticas terá o valor da EDP de todos as disciplinas do curso (exceto a disciplina on-line). 

Caso o aluno não realize o trabalho, ficará sem a nota. Como é um trabalho prático, não haverá 

possibilidade de realizar uma avaliação substitutiva. 

12. O artigo científico, após lido e corrigido pelos professores, deverá ser publicado na WEA/2021. 

13. Os professores deverão encaminhar a nota do artigo para a coordenação via e-mail, até o dia 

10/06/2020, possibilitando que a coordenação compartilhe as notas com todos os professores para a 

digitalização como EDP. 

14. Os custos da visita técnica serão por conta do aluno. 

 

QUADRO DE HORAS POR DISCIPLINA 

Disciplinas C/H 

CARTOGRAFIA - BÁSICA 10 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS 15 

HISTÓRIA ANTIGA - OCIDENTAL 10 

GEOGRAFIA REGIONAL E DO BRASIL 10 

HISTÓRIA MODERNA – I 15 

HISTÓRIA MODERNA – II 15 

TEORIA DA HISTÓRIA – I 10 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 10 

Total 95 

 

  

 


