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Formar profissionais em Historia para exercer o ensino 

e a pesquisa, utilizando conhecimentos científicos para 

atender às demandas da sociedade; 

Desenvolver habilidades para a investigação científica 

e produção do conhecimento relativa ao campo do/a 

Historiador/a; 

Fornecer instrumental teórico e prático adequado para 

atender as demandas sociais do mercado de trabalho 

do/a Historiador/a; 

Desenvolver capacidade crítica para o exercício de 

atividades profissionais relativas ao campo de trabalho 

do/a Historiador/a, comprometidos coma qualidade de 

ensino; 

Ampliar horizontes de observação do(a) Historiador(a) 

e a redefinição de seus objetos de estudo e abordagens, 

propondo alternativas solidárias e éticas de intervenção 

na sociedade; 

Estabelecer diálogos com os conhecimentos 

interdisciplinares em suas múltiplas dimensões, 

necessárias ao desenvolvimento de práticas sociais 

inerentes à sociedade contemporânea; 

Articular pesquisa e ensino de História em todos os 

seus níveis; 

Formar profissionais que utilizem o saber histórico em 

diversas instituições, públicas ou privadas, que 

demandem o ofício do historiado; 

Socializar e divulgar a produção científica dos 

acadêmicos e professores dentro e fora da 

Universidade.  

O Curso de História da Universidade do 

Estado de Santa Catarina forma graduandos/as 

que, ao concluírem o Curso, estejam 

capacitados ao exercício do trabalho do/a 

Historiador/a, dominem o conhecimento 

histórico e estejam habilitados para o 

desenvolvimento de pesquisas na área e o 

exercício do magistério. Isto pressupõe pleno 

domínio da natureza do conhecimento 

histórico e das práticas essenciais de sua 

produção e difusão, para suprir demandas 

sociais 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.), uma vez 

que a formação do profissional de História se 

fundamenta no exercício da pesquisa.  

Integração entre as duas habilitações – 

licenciatura e bacharelado; 

Reconhecimento do curso junto à 

comunidade catarinense; 

Estágio com diferencial nas disciplinas de 

Prática Curricular; 

 NEAB e NEH; 

Capacidade organizacional na realização de 

eventos na área; 

Alta qualificação docente; 

Pesquisas de excelência na área; 

Comprometimento do corpo docente com o 

curso. 

 

Última Reforma Curricular 

Renovação do reconhecimento: Decreto 

número 4.663 de 25/08/2006 

 

  Aspectos a Melhorar 
Adquirir equipamentos pára o Núcleo de 

Estudos Históricos; 

Ampliar o número de pesquisa e extensão; 

Incentivar a publicação em revistas 

indexadas; 

Ampliar o corpo docente permanente do 

Curso; 

Implementar o Mestrado em História; 

Ampliar o acervo bibliográfico. 
Dados 2010/1 
  № de turmas: 06 

  № de acadêmicos: 194 

  № de Professores: 20 

 
№ Projetos de Ensino: 02 

 

 

 

Aspectos Atingidos a Partir da Avaliação 
do Conselho 



  Efetivos: 14 

  Substitutos: 06 

  Doutores: 16 

  Mestres: 04 

№ Projetos de Pesquisa: 16 

 

Ações de extensão: 13 

 


