
História (Licenciatura) 
Reconhecimento Portaria n. 192 de 22/03/2017 publicada em 23/03/2017. 

OBJETIVOS 
O curso de História da UNIP Interativa contempla o passado humano em seus múltiplos 

aspectos: economia, sociedade, cultura e o movimento do cotidiano.  

O aluno graduado nessa área encontra-se apto à pesquisa, ao estudo e à interpretação do 

processo histórico, identificando sua natureza, bem como seus significados e 

desdobramentos. 

Em essência, o historiador investiga e interpreta, com criticidade, os acontecimentos, 

resgatando a memória da humanidade e ampliando, assim, a compreensão da condição 

humana. 

Além dos conhecimentos que adquire, o aluno desenvolve habilidades em buscar 

documentos como manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. Seleciona, 

classifica e relaciona os dados coletados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos 

arqueológicos. Após datar, em geral, confere o fato, dando-lhe autenticidade e 

analisando sua compreensão quanto ao acontecimento em estudo. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 
Organizar acervos documentais de entidades públicas e privadas. 

Ministrar aulas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Prestar assessoria a museus, editoras e produtoras de vídeo e TV. 

Efetuar pesquisas em universidades e entidades culturais, investigando e analisando 

acontecimentos passados e atuais. 

Elaborar vídeos, CD-ROMs e trabalhos escritos sobre entidades públicas e privadas e 

instituições ligadas à sociedade civil. 

Pesquisar a história de empresas e instituições, apresentando-as em livros, artigos ou 

reportagens (memória empresarial). 

MERCADO DE TRABALHO 
A pesquisa em universidades, museus e órgãos de cultura é um mercado sempre aberto. 

As especializações em História Econômica e Social estão em alta, pois permitem o 

trabalho em empresas, organizando bibliotecas e hemerotecas (coleções de jornais e 

revistas). 

Também na consultoria, o historiador encontra o mercado aberto, nas reconstituições 

históricas em novelas, filmes e documentários. 

O profissional formado nessa habilitação pela UNIP Interativa, além de cursar as 

disciplinas do curso propriamente dito, participa ativamente das atividades 

desenvolvidas pelo laboratório de História e Geografia, tais como formação de bancos 

de dados, produção de catálogos bibliográficos, participação em excursões e 

organização de acervos documentais, o que lhe propicia um leque maior de 

conhecimentos, facilitando, consequentemente, sua colocação no mercado de trabalho. 

GRADE CURRICULAR 



DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Atividades Complementares 200 

Atuação Junto ao Idoso - Optativa 20 

Ciências Sociais 40 

Comunicação e Expressão 40 

Desenvolvimento Sustentável 

- Optativa 
20 

Didática Específica - História - 

Licenciatura 
20 

Didática Geral 20 

Direitos Humanos 40 

Ditadura Militar e Nova República 60 

Educação Ambiental 40 

Elementos de Economia 80 

Estágio Curricular 400 

Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica 
20 

Estudos Disciplinares  80 

Geopolítica, Regionalização e 

Integração 
60 

História Antiga e Medieval 60 

História da América Colonial 40 



História da América Contemporânea 80 

História da América Independente 60 

História da Globalização 40 

História do Brasil Colônia 60 

História do Brasil Império 60 

História e Imagem 40 

História Integrada 40 

História Interdisciplinar 40 

História Moderna e Contemporânea 60 

História Social da Arte 60 

Historiografia do Brasil 60 

Historiografia Geral 60 

Homem e Sociedade 40 

Interpretação e Produção de Textos 40 

Introdução à Educação a Distância 20 

Introdução à Problemática Ambiental 40 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 20 

Marketing Pessoal - Optativa 20 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 40 

Métodos de Pesquisa 40 

Planejamento e Políticas Públicas de 

Educação 
20 



Prática Como Componente Curricular 400 

Prática de Ensino: Integração Escola 

x Comunidade 
20 

Prática de Ensino: Introdução a 

Docência 
20 

Prática de Ensino: Observação e 

Projeto 
20 

Prática de Ensino: Reflexões 20 

Prática de Ensino: Trajetória da 

Práxis 
20 

Prática de Ensino: Vivência no 

Ambiente Educativo 
20 

Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem 
40 

Relações Étnico-Raciais e 

Afrodescendência - Optativa 
20 

República Nova e República Liberal 80 

República Velha 80 

Teoria da História 80 

Tópicos de Atuação Profissional - 

História 
40 

Trabalho de Curso 20 

Carga Horária Total 3.000 horas 
Coordenador: Vinícius Carneiro de Albuquerque 

Para esclarecimentos sobre este Projeto Pedagógico de Curso consulte a Biblioteca. 



MATRÍCULA 
Prazo e local: As matrículas dos candidatos classificados serão feitas pelo site 

www.unip.br/ead. O candidato convocado que não efetuar sua matrícula no prazo 

estipulado só poderá matricular-se posteriormente, a critério da UNIP, desde que haja 

vagas. A critério dos Conselhos Superiores da Universidade, a renovação da matrícula 

do aluno poderá ser determinada para um polo de apoio presencial diferente daquele 

frequentado no semestre anterior. 

 

Documentação necessária: 
No ato da matrícula, o candidato classificado deverá entregar na secretaria do polo de 

apoio presencial: 

• Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

devidamente assinados; 

• 1 (uma) foto 3 x 4 recente; 

• 1 (uma) cópia autenticada e legível dos seguintes documentos: 

   • histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

   • certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

   • certidão de nascimento ou casamento; 

   • cédula de identidade (com emissao de até 10 anos); 

   • título de eleitor; 

   • prova de quitação do serviço militar; 

   • cadastro de pessoa física (CPF) do aluno ou, se o aluno for menor de 18 anos, do pai 

(ou responsável); 

   • comprovante de residência. 

 


