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1 APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento constitui-se no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que 

estabelece as principais normas para o funcionamento do curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em História de Mato Grosso e foi planejado e estruturado em 

conformidade com a Resolução CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007. 

Este PPC se propõe a contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas para o 

referido curso de pós-graduação, a ser oferecido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Alta Floresta, destinado 

principalmente a professores graduados em História, para que ampliem o 

conhecimento acerca da área estudada, e do exercício da docência desta no Ensino 

Fundamental e Médio. 

Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e 

didático-pedagógicos. Em todos os elementos estarão explicitados princípios, 

categorias e conceitos que materializarão o processo de ensino e aprendizagem 

destinados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica. 

 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) 

constitui-se em uma autarquia instituída pelo Governo Federal através da Lei n° 

11.892/2008, oriunda dos antigos CEFET Cuiabá, CEFET Mato Grosso e Escola 

Agrotécnica de Cáceres. Atualmente possui 14 campi em funcionamento: Alta 

Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá-

Octayde Jorge da Silva, Cuiabá-Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do 

Leste, São Vicente, Sorriso, Rondonópolis e Várzea Grande.  

Existem ainda os núcleos avançados, localizados nos municípios de Jaciara, 

Campo Verde, Sapezal, Jauru, e os campi avançados em processo de implantação, 

sendo eles: Tangará da Serra, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop e Guarantã do 

Norte. 

Atendendo à legislação e a uma demanda social e econômica, o IFMT tem 

focado sua atuação na promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, 

conforme estabelecido no inciso I, do artigo 6º, da Lei de criação dos IFs (Lei 

11.892/2008): 
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I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

Desde a sua criação, a Instituição iniciou um processo de expansão que 

atualmente oferta ensino, pesquisa e extensão a aproximadamente 17.800 alunos 

em todas as regiões do estado de Mato Grosso, com previsão de que em 2018 

tenha cerca de 22 mil alunos nos cursos presencias, segundo o plano de oferta de 

cursos e vagas contido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). 

Através da UAB (Universidade Aberta do Brasil), o IFMT está presente em 15 

outros municípios do Estado, ofertando ensino a distância para cerca de 900 

graduandos em cursos superiores e cerca de 6.694 alunos do programa 

Profuncionário. 

O IFMT oferta também cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

além de programas sociais do Governo Federal voltados para a formação 

profissional e elevação da escolaridade de pessoas, inclusive em situação de 

vulnerabilidade social. 

Diante da estrutura multicampi do IFMT, alguns apresentam especificidades 

quanto à sua estrutura e oferta de cursos, como por exemplo, os campi localizados 

em São Vicente, Confresa, Campo Novo do Parecis, Juína e Cáceres, que possuem 

vocação agropecuária, possuindo estruturas de escolas-fazenda e, dentre outras 

características, mantém alojamento (residenciais estudantis), restaurante e estrutura 

necessária para receber alunos internos em suas sedes. Os demais campi possuem 

estrutura voltada para a área de prestação de serviços, indústria e comércio. 

O IFMT é a principal instituição de educação profissional e tecnológica do 

estado de Mato Grosso, ofertando ensino em todos os níveis de formação, além de 

promover a pesquisa e a extensão, estimulando docentes e estudantes através de 

programas que ofertam bolsas para desenvolvimento dos projetos. Nos últimos anos 

os investimentos cresceram exponencialmente nessas áreas, sendo direcionados a 

bolsas-auxílio, a pesquisadores e extensionistas. Os programas financiam 

desenvolvimento das pesquisas e projetos de extensão, conforme estabelecido 

também na Lei nº 11.892/2008:  
Art. 6º - Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
(...) 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
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VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente. 

A promoção da inclusão social e da acessibilidade também se apresenta 

como meta fundamental do IFMT, estando inclusive definida como tal no estatuto da 

Instituição, publicado no Diário Oficial da União, de 4 de setembro de 2009: 
Art. 4º - O IFMT, em sua atuação, observa os seguintes princípios 
norteadores: 
I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 
preservação do meio ambiente, transparência, publicidade e gestão 
democrática; 
II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 
III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos 
educacionais, locais, sociais e culturais; 
IV - inclusão de pessoas com deficiências e com necessidades 
educacionais especiais; e 
V - natureza pública e gratuita do ensino regular, sob a responsabilidade da 
União. 

O IFMT desenvolve função estratégica no processo de desenvolvimento 

socioeconômico do estado, na medida em que a qualificação profissional, o incentivo 

à pesquisa, os projetos de extensão e as demais ações da instituição estão 

diretamente relacionados ao aumento da produtividade, inovação nas formas de 

produção e gestão, melhoria da renda dos trabalhadores e na qualidade de vida da 

população em geral. Nesse sentido, a missão da instituição está voltada para 

“educar para a vida e para o trabalho”, sempre focada no compromisso com a 

inclusão social. 

Assim entendida, para que se compreenda a grande responsabilidade social e 

de inclusão do IFMT, pela capacitação de trabalhadores e pela formação de 

profissionais qualificados para a atuação no mundo globalizado, é oportuno 

apresentar, sinteticamente, uma caracterização do estado de Mato Grosso, que se 

apresenta dividido em microrregiões bem definidas do ponto de vista 

socioeconômico. 

O estado de Mato Grosso está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, 

ocupando uma extensão territorial de 903.357,91 km², tendo como limites: 

Amazonas, Pará (N); Tocantins, Goiás (L); Mato Grosso do Sul (S); Rondônia e 

Bolívia (O). Atualmente o estado conta com 141 municípios, distribuídos em cinco 

mesorregiões e uma população estimada pelo IBGE (2013) em 3.182.113 

habitantes. 



8 

A grande extensão territorial e a ocorrência de peculiaridades em cada meso 

e microrregião, assim como entre municípios, têm feito com que ocorram ilhas de 

desenvolvimento, geralmente embasadas nas commodities do agronegócio, 

enquanto outras regiões encontram-se sem perspectivas de desenvolvimento. Tais 

diferenças fazem com que o índice de desenvolvimento humano (IDH) dos 

municípios seja muito discrepante. As diferenças podem ser atestadas inclusive 

através dos índices de desenvolvimento humano dos municípios. O IDH de Cuiabá, 

capital do estado, por exemplo, é de 0,785, enquanto que o de Confresa, no 

Nordeste do estado, é de 0,668, e o de Campinápolis é de apenas 0,538. Apesar 

dos avanços das últimas décadas, que elevaram o IDH do estado de 0,449, em 

1991, para 0,725, em 2010, em termos numéricos, 84% dos municípios (119 dos 141 

municípios) apresentam IDH abaixo do índice do estado. (IBGE, 2014a). 

Além da diversidade cultural e socioeconômica, o estado possui também 

grande diversidade de ambientes naturais, possuindo três biomas em sua extensão 

territorial: floresta amazônica, cerrado e pantanal, nas quais existem 23 unidades de 

conservação federais, 45 estaduais, e 35 municipais, distribuídas entre reservas, 

parques, bosques, estações ecológicas e reserva particular do patrimônio nacional 

(RPPN). (SEMA, 2014). 

A população indígena totaliza 51.696 habitantes (IBGE, 2014a). A maior parte 

das suas etnias está concentrada nas mesorregiões Norte e Nordeste mato-

grossense, distribuídas em 60 áreas legalmente protegidas. Nesse cenário, destaca-

se o município de Juína, contemplado com um campus do IFMT, numa região que é 

privilegiada com a presença de grande número de povos indígenas.  

Conforme dados estatísticos do censo educacional do ano de 2010, realizado 

pelo IBGE (2014a), no estado de Mato Grosso, há 977.102 alunos, sendo que 

apenas 115.541 estão matriculados no ensino superior. A maior parte das matrículas 

ocorre na mesorregião Centro-sul mato-grossense.  

Em relação à alfabetização, 357.183 pessoas são analfabetas, sendo que 

grande parte encontra-se com mais de 30 anos, o que demonstra a necessidade de 

intensificar ações educacionais para essa população. 

Mato Grosso é destaque quando se trata de produto interno bruto (PIB), 

apresentando um dos melhores desempenhos do Brasil, com um PIB aproximado de 

R$ 71 bilhões e uma renda per capita anual de R$ 23.218,24 (dados de 2011). 

(IBGE, 2014b). 
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O agronegócio é a grande mola propulsora e o principal responsável pela 

elevação do PIB e da renda per capita do Estado. Em seguida, destacam-se o 

comércio, os serviços de saúde, de educação e seguridade social e as atividades 

imobiliárias. 

Os principais segmentos industriais do estado são os relacionados a produtos 

alimentícios, fabricação de produtos de madeira, fabricação de combustíveis e 

produção de álcool, fabricação de minerais não metálicos e outros. (PORTAL, 2014). 

Nesse contexto, destaca-se o município de Cuiabá, que ocupa uma posição 

geográfica privilegiada, situado no centro geodésico da América do Sul, faz limite 

com os municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Santo Antônio do 

Leverger, Várzea Grande, Jangada, Acorizal e Rosário Oeste. 

A economia de Cuiabá está centralizada no comércio e na indústria, 

possuindo o maior parque industrial do estado. O estado vivencia um crescimento 

significativo no número de postos de trabalho, com a abertura de mais de 100 mil 

novas empresas nos últimos cinco anos, destas, 84.387 foram no setor do comércio, 

15.670 no de indústria e 2.861 na área rural. 

Nos últimos 10 anos, foram geradas em Mato Grosso 304.691 novas vagas 

de empregos formais, um crescimento de 105%, sendo pela ordem de contribuição, 

74.228 na administração pública, 69.679 no setor de serviços, 58.697 na indústria, 

57.837 no comércio e 44.255 no setor rural. No Sul do estado predomina a 

agropecuária, no Oeste, a agroindústria, com a produção de frutas e a pecuária, com 

a criação de aves, suínos e bovinos para exportação. (SEPLAN, 2014) 

Em 2008, a administração pública, com 143.870 empregados, era o maior 

setor empregador do estado, correspondendo a 24% do total. O setor rural contribui 

com 12%. Os setores industrial, comercial e o de serviços complementam o quadro 

estadual de empregos formais com 64% do total. (SEPLAN, 2014) 

Pelas considerações expostas, o território de Mato Grosso pode ser analisado 

como uma região de grande importância nacional e com potenciais cada vez mais 

crescentes nos campos econômicos, culturais e sociais, reunindo condições de ter 

um Instituto Federal de referência no Brasil, devido à grande demanda educacional 

que se apresenta ao IFMT para o desenvolvimento do estado, sobretudo em termos 

de educação tecnológica e profissional. 
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Em face desses fatos apontados, é importante que os projetos atuais 

contemplem a multiplicação do acesso à educação para, assim, fomentar o 

desenvolvimento também das regiões menos desenvolvidas. 

O ideal do IFMT estabelece que a sua função principal é o respeito à 

produção e disseminação do conhecimento. Assim, é inerente ao IFMT a difusão da 

cultura, a investigação científica, a educação holística, o ensino das profissões e, 

finalmente, a prestação de serviços à sociedade mediante o desenvolvimento de 

atividades de extensão. 

Essa definição torna evidente que o papel do IFMT extrapola o âmbito restrito 

do ensino das profissões promovidas em seus cursos. Embora a formação se 

constitua numa das suas funções, a sua missão fundamental refere-se à produção 

do conhecimento, à capacidade de fazer questionamentos e ao exercício da 

criticidade, mediante os quais pode tornar possível o desenvolvimento da 

capacidade de resposta aos problemas e desafios vivenciados pela sociedade em 

diferentes campos. 

Contudo, tem-se discutido de forma bastante significativa a tematização de 

ações que refletem a inserção das instituições de ensino no contexto social da 

comunidade na qual está inserida. Essa máxima se constitui legítima devido às 

políticas públicas difundidas no Brasil nos últimos 10 anos para este fim. O objetivo 

de se fazer esse chamamento às instituições de ensino é fomentar o papel das 

mesmas dentro da perspectiva da responsabilidade social no campo da formação. 

Essa discussão se estende a todas as modalidades de ensino, o que acarreta uma 

análise criteriosa por parte das instituições no tocante à eleição de políticas de 

responsabilidade social para que não se confunda com políticas de assistencialismo. 

Sua função social, como escola pública, alarga-se na medida em que 

atualmente exige-se das pessoas a continuidade da formação ao longo da vida, o 

que implica no desenvolvimento de competências geradoras da capacidade de 

percepção e expressão na qual o cidadão/profissional precisa estar não só 

atualizado em sua área específica como também em relação ao que está 

acontecendo em seu entorno. Essa concepção de educação inclusiva pressupõe o 

comportamento crítico e criativo, audacioso, desencadeador de ações voltadas à 

solução de impasses e problemas do cotidiano. 

Pode-se dizer, então, que dentro do contexto local, regional, nacional e 

mundial de grandes transformações de paradigmas, o IFMT apresenta-se 
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estratégico para o sistema educacional, comprometido com o equilíbrio na utilização 

dos recursos naturais, bem como agente da política do desenvolvimento regional do 

estado de Mato Grosso. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS 
 

3.1 Identificação do Campus 
 
Denominação do Campus Campus Alta Floresta 
Data da criação 21/01/2015 
Portaria de criação Portaria MEC nº 27 
Data da publicação no DOU 22/01/2015 
Endereço Endereço: Rua A, 198 - Setor “A” - Alta 

Floresta - Mato Grosso - CEP 78 580-000 
Contato Tel. 65 9803 5058 – 65 9928 7538 

E-mail: gabinete@alf.ifmt.edu.br 
Site http://alf.ifmt.edu.br 
 

3.2 História do Campus 
 

Localizada no extremo Norte do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta possui 

uma população aproximada de 49.761 habitantes residentes (CENSO IBGE/2010), 

mas conta com uma população circulante por volta de 70.000 habitantes. A sede do 

município fica a 835 quilômetros da capital Cuiabá. 

Foi criada a partir de um projeto de colonização particular, através da 

Colonizadora INDECO. Cresceu rapidamente, transformando-se em distrito de 

Aripuanã pela Lei nº 3.921, de 19 de setembro de 1977 e, em 18 de dezembro de 

1979, teve sua emancipação político-administrativa pela Lei Estadual nº 4.157. 

Alta Floresta é considerada polo geoeducacional e econômico, situada numa 

região denominada território Portal da Amazônia, na área de influência da Rodovia 

BR-163, compreendendo mais 15 municípios: Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã 

do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova 

Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de 

Azevedo e Terra Nova do Norte. Em conjunto estes municípios possuem um total 

aproximado de 264 mil habitantes. 

Com pouco mais de três décadas, em sua trajetória econômica, Alta Floresta, 

nas décadas de 70 e 80, teve intensa atividade seringueira e extrativismo do ouro, 
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juntamente com o extrativismo vegetal madeireiro, que ocorria na Amazônia até 

2002.  

A implantação do campus de Alta Floresta é resultante do Plano de Expansão, 

fase III, da Rede Federal de Educação Tecnológica, articulada pelo MEC e Reitoria 

do IFMT, no ano de 2010. 

Em fevereiro de 2013, foi efetuada a doação de uma área de 60.000 m2, 

situada à Rodovia MT 208, Lote 143/A, Gleba Alta Floresta, onde será construída a 

sede do campus, nesse período a prefeitura através de uma parceria com o Instituto, 

locou um prédio na Rua A, nº 198, setor A, providenciando a infraestrutura 

necessária para que as atividades sejam iniciadas.  

Entre os meses de setembro e outubro de 2013, houve a abertura do edital 

para licitar a construção do campus e a abertura do edital do concurso para técnicos 

administrativos para preenchimento de vagas em diversos campi, inclusive para Alta 

Floresta. 

Ainda em outubro de 2013, as atividades se concentraram em buscar ações 

relacionadas em traçar um perfil educacional, social e econômico do município, 

quando houve reuniões com os dirigentes das instituições de relevância municipal 

como: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, 

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

Turismo, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato Rural, Secretaria de Estado 

de Ciência e Tecnologia (SECITEC); Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) - Campus Alta Floresta, Faculdade de Alta Floresta (FAF) e Faculdade de 

Direito de Alta Floresta (FADAF). Nestas reuniões procurou-se responder vários 

questionamentos, quanto a esclarecimentos sobre a rede federal, cursos previstos, 

infraestrutura, a construção do campus, dentre outras. 

A documentação serviu como subsídio para um levantamento sobre a 

demanda de cursos que foram sugeridos pelas instituições envolvidas, sendo 

utilizada para análise, culminando num relatório de demanda de cursos. 

O relatório mostra que, atualmente a comunidade busca alternativas para a 

consolidação econômica do município, retomando fortemente as atividades de 

agricultura. Há no momento a preocupação da implantação de tecnologias que 

possam melhorar a produção e agregar valores nas atividades pecuárias, 

salientando que o desenvolvimento do turismo ecológico é marcante na região. 
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Quanto ao perfil agropecuário a população envolvida no agronegócio é de 

17.416 habitantes com atividades em pecuária, agricultura e agroindústria. Nesse 

contexto as lavouras de soja, arroz e milho se destacam. Na criação animal, o 

rebanho do gado de corte e leiteiro está há muito tempo em evidência. 

As principais indústrias e estabelecimentos ligados ao setor do agronegócio 

instalados no município são: 1 frigorífico bovino de grande porte, 2 frigoríficos de 

pequeno porte para bovinos e pequenos animais, 2 laticínios, 2 beneficiadoras de 

arroz, 2 beneficiadoras de café, 1 beneficiadora de castanha do pará,1 fábrica de 

ração, 1 fábrica de condimentos. 

Os estabelecimentos comerciais formalizados em atividade no município 

totalizam 4.273 unidades. 

Nos últimos três anos o município vem demonstrando saldo positivo no 

número de empregados colocados no mercado, com base nas contratações formais 

(com carteiras assinadas). Juntas, as indústrias e empresas fizeram as admissões 

superarem as demissões. 

Observa-se ainda, quase 65% dos habitantes tem entre 18 a 40 anos, 

caracterizando-se como uma população extremamente jovem. A população 

economicamente ativa representa 65% da população total. (CONSEGAF, 2014). 

Atualmente o município está passando por um processo de transição em sua 

economia, existindo uma grande carência de mão de obra qualificada na área de 

agropecuária e agroindústria, principalmente nas atividades de agregação de valores 

aos produtos. 

Com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Alta 

Floresta conta na, rede municipal, com 1.900 alunos na educação infantil, 2.234 na 

educação fundamental; na rede particular, 184 na educação infantil, 1.104 no ensino 

fundamental e 179 no ensino médio; na rede estadual, 4.842 no ensino fundamental 

e 2.700 no ensino médio; o município conta na estrutura escolar com 19 escolas 

municipais, 15 estaduais, 7 privadas, totalizando 41 escolas; quanto ao nível de 

formação de professores das escolas municipais totalizam 192 docentes.  

 

3.3 Perfil do Campus 
 

O IFMT, Campus Alta Floresta, caracteriza-se por um perfil misto entre 

agrícola e urbano. Como vocação agrícola deverá formar profissionais que atuem 
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nas áreas de produção animal, vegetal e agroindustrial, enquanto na vocação 

urbana a formação profissional será na área de gestão. Também atuará na formação 

de professores, oferecendo cursos de licenciatura e pós-graduação.  

 

4 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Curso: Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

Área do conhecimento (de 
acordo com a tabela do CNPq): 

7.05.00.00-2 - História 

Departamento responsável: Departamento de Ensino do Campus Alta Floresta 

Coordenador do curso: Anderson de Souza Azevedo 

Titulação do Coordenador: Especialista em Didática do Ensino Superior 

Telefone: (66) 3512-7016 

E-mail: anderson.azevedo@alf.ifmt.edu.br 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

Curso: Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

Modalidade: Presencial 

Carga horária total: 480 horas 

Formação Profissional: Especialista em História de Mato Grosso 

TCC: Artigo Científico (obrigatório), com carga horária 

aproximada de 120 horas, sendo 40 horas para estudo 

com assistência docente (orientação), e 80 horas para 

elaboração individual do trabalho de conclusão de 

curso. 

Turno: Integral 

Periodicidade de seleção: Trienal 

Regime de matrícula: Somente matrícula inicial 

Integralização do curso: Mínimo: 18 meses – Máximo: 24 meses 

Número de alunos por turma: 35 alunos 

Turmas: 02 (01 em Alta Floresta e 01 em Paranaíta) 

Número total de vagas: 70 

Período de realização: Junho/2015 à novembro/2016 
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6 JUSTIFICATIVA 

 

A ocupação humana do estado de Mato Grosso já sofreu diversas alterações: 

começando com os índios, passando pela chegada dos portugueses e luso-

descendentes, durante o período de colonização portuguesa, que vinham nas 

expedições bandeirantes, em busca de ouro, pedras preciosas e índios para 

servirem de escravos, até a mais recente com chegada de migrantes, principalmente 

da região sul do Brasil, a partir da década de 1980. 

Considerando a especificidade do Mato Grosso possuir a maior área de 

fronteira entre os impérios português e espanhol na América, e considerando que 

seu território ainda abriga maior diversidade de povos indígenas do Brasil, uma das 

possibilidades para debatermos sobre a sua história é através do estudo dos 

diferentes momentos de ocupação de seu espaço. Entre os cuidados que devemos 

ter está o de percebermos esses movimentos numa conjuntura mais ampliada que a 

regional. 

A proposta deste Curso de Especialização visa atualizar e qualificar as ações 

dos professores que atuam na rede pública e privada, bem como dos profissionais 

formados em história e outras áreas das Ciências Humanas e Sociais que queriam 

aprimorar seus conhecimentos. Considerando que a proposta abarca uma amplitude 

temporal larga e levando em conta a riqueza dos debates frente aos avanços da 

historiografia, dividimos o mesmo em dois grandes blocos temáticos: política e 

trabalho. 

Sem prejuízo dos demais conteúdos e da relação ensino-aprendizagem 

optamos por iniciar nossa Especialização com um curso referente ao período 

republicano cujas disciplinas serão ministradas no semestre letivo 2015/1 à 2016/2. 

Iniciamos a aprovação da Lei nº 336 de 1949, modificada pela lei 461 de 1951, 

que instituiu o Código de Terras no Estado de Mato Grosso que procurou estimular e 

regularizar as iniciativas de ocupação deste território por agricultores nacionais ou 

estrangeiros. A lei previa tamanho máximo para as propriedades (50 hectares) e 

tempo mínimo de permanência na terra como pré-requisito para a titulação definitiva. 

No quinquênio 1951/1955, mais de 20 empresas particulares foram contratadas pelo 

governo estadual para que se instalassem nas terras devolutas do Estado e 

implantassem projetos de colonização. 
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Explorava-se a imagem da Amazônia como um verdadeiro paraíso de riquezas 

naturais através de propagandas divulgadas não só dentro do país como no exterior. 

É interessante notar que apesar da intensa propaganda, do caráter mítico da 

Amazônia como terra de fartura e riquezas, e do apoio governamental com a criação 

de órgãos e destinação de recursos para concretizar a ocupação das terras, os 

resultados não chegaram a se tornar significativos para o efeito da ocupação das 

áreas devolutas, há que se observar, no entanto, que a população do Estado tem 

aumentado vertiginosamente desde a década de 1940, concentrando-se nesta 

época mais ao sul, no que hoje é o Estado do Mato Grosso do Sul. Na Região 

Noroeste do atual Estado de Mato Grosso mantinha-se pouquíssimas áreas de 

ocupação até o final dos anos de 1960. 

Durante a década de setenta, novamente governos estadual e federal voltam à 

carga projetando novas investidas sobre o que se considerava áreas vazias. Seja 

por questões de segurança nacional, para atender a interesses específicos de 

grupos econômicos estaduais ou nacionais, para aliviar as pressões exercidas pelos 

camponeses das diversas regiões do Brasil (SE, S, NE) por reforma agrária, os 

projetos de colonização voltaram à ordem do dia. 

O Estado de Mato Grosso constituiu-se em espaço privilegiado para a “nova 

colonização” verificada a partir de meados da década de setenta e que atraiu 

colonos dos estados do sul e do sudeste. Cabe destacar que a SUDAM 

(Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia), BASA (Banco da 

Amazônia), FUNAI (Fundação Nacional do Índio), POLOAMAZÔNIA (Programa de 

Pólos Agropecuários e Agroindustriais da Amazônia) e Associação dos Empresários 

da Amazônia influenciaram o Governo Federal a entregar a colonização a empresas 

particulares. Tais agências e instituições financiadoras privilegiaram pequenos e 

médios agricultores do sul, com boa tradição agrícola, em detrimento dos 

nordestinos, considerados portadores de técnicas agrícolas rudimentares, ou seja, 

tratou-se de empreender uma colonização seletiva que excluiu inclusive os 

lavradores do sul, sem terra própria. Um processo, diga-se de passagem, bastante 

lucrativo para estas empresas. Na segunda metade dos anos oitenta, em 

decorrência das pressões crescentes dos pequenos produtores sem terra e das 

organizações criadas por esse grupo, como o MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra), a mais conhecida delas, algumas áreas foram destinadas a 

assentamentos rurais. 
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As migrações para o Mato Grosso, nestes últimos trinta anos, ocorreram 

estimulada por ações dos governos estaduais e federais que, ou motivadas por 

interesses econômicos, ou a pretexto da segurança nacional, levaram a população 

da região a decuplicar. Os efeitos de tal ação estão sendo estudados com muito 

interesse por todas as áreas do conhecimento, o que só reforça a importância de 

floresta amazônica para o mundo atual. Muito do que se tem sobre a Amazônia e o 

Mato Grosso no senso comum (sertão, fertilidade da terra, selvagem, inóspito, 

fartura), é produto de uma elaboração cultural. As terras de Mato Grosso foram 

imaginadas como desabitadas pelos colonos sulistas da década de 1970, mas já na 

Marcha para o Oeste, na década de 1930, em áreas dadas como desabitadas, foram 

encontradas comunidades com cerca de 30 mil garimpeiros, em terras já com sinais 

de concentração fundiária. 

O sentido predominante desse fluxo migratório foi S/SE para o CO. Esses 

migrantes, pequenos proprietários, lavradores em sua região de origem, levavam 

consigo a esperança de melhorar na nova região, o que significaria, mais terra para 

atender às necessidades de toda a família, terra própria para não ter mais que 

trabalhar para outros, entre outras oportunidades. Problemas como a deficiência na 

infraestrutura prometida, a inoperância tanto dos órgãos governamentais quanto das 

empresas privadas de colonização, o isolamento dos colonos em seus lotes, as 

dificuldades de comercialização de sua produção, entre alguns outros fatores 

igualmente graves, levaram muitos colonos a desviarem-se de seus objetivos iniciais 

para a atividade garimpeira, onde ela existiu ou nos casos dos assentamentos, ao 

abandono do lote. 

O Estado brasileiro produziu um discurso mítico sobre a Amazônia 

identificando-o à terra prometida e os colonos a ideia que eles eram pioneiros e 

conquistadores. Poucas são as obras acadêmicas que analisam as cidades das 

áreas de ocupação recente por não-índios, as migrações que lhes deram origem e 

os processos de colonização, sua base inicial, discutindo questões que digam 

respeito às práticas culturais, que se interessem pelo imaginário dos diferentes 

sujeitos que acorreram àquela região, suas crenças, suas percepções de mundo, 

diante de um território crivado de interesses e objetivos diversos. Tais trabalhos, em 

sua maioria, são teses de doutorado e dissertações de mestrado, infelizmente ainda 

não publicadas, mas referência obrigatória para os estudos que hoje se iniciam 

sobre a região. 
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É possível chamar de colonização a essa prática que repassou milhares de 

hectares de terra à iniciativa privada? Que prática é essa, que desconsiderou a 

ocupação da terra por parte de grupos nativos, ou comunidades extrativistas, ou 

menos posseiros, alguns presentes há décadas naquelas regiões? Os vários 

projetos de colonização, públicos e privados, desenvolvidos na região foram 

equiparados por seus executores a uma reforma agrária. Como explicar então a 

exclusão de camponeses sem terras desse grande projeto de ocupação? Se a 

intenção era colonizar, por que o processo se deu através de propaganda dirigida a 

grupos de pequenos produtores capitalizados da região sul e sudeste? 

Cabe ainda ressaltar, mais uma vez, a importância de possibilitar a professores 

das redes públicas e particular, bem como aos profissionais formados em história e 

outras áreas das Ciências Humanas e Sociais, “a compreensão dos principais 

problemas regionais, na perspectiva de contribuir decisivamente para os estudos 

dos problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais” do 

Estado. Nesse sentido esta proposta visa, inclusive, atender a uma demanda 

crescente por qualificação dos profissionais da educação nas temáticas relativas à 

História recente de Mato Grosso, tema candente, alvo de atenção nacional pelo 

papel cada vez destacado que temos ocupado em diferentes setores da vida 

brasileira. 

Atender a esta demanda dos Profissionais da Educação corrobora e reforça o 

compromisso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso (IFMT) com o Estado e a educação continuada de seus cidadãos, conforme 

definido em seu Projeto Pedagógico Institucional (2014-2018): 
Nesse sentido, a Pós-Graduação promovida pelo IFMT contribuirá para o 
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, observando as suas 
potencialidades e vocação produtiva, devendo nesse processo inserir 
profissionais qualificados e capacitados, produzir conhecimentos, gerar 
tecnologias e facilitar a apropriação pública dos saberes constituídos. 

No tocante às questões de ordem social, cabe considerar que o curso aqui 

proposto, pauta-se na ideia de que o investimento em qualificação docente e no 

desenvolvimento acadêmico se traduz em melhores índices de desenvolvimento da 

educação, considerando os dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), que apontam a permanência de índices muito baixos nos 

municípios em que o curso deverá se concentrar, reforçamos que a formação 

continuada na docência é fundamental tanto para a melhoria dos índices apontados, 
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quanto para a criação de possibilidades para novos olhares e diferentes visões de 

mundo. 

 

7 OBJETIVOS 
 

7.1 Objetivo Geral 
 

O Curso de Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso tem por 

objetivo qualificar profissionais que atuam nas redes públicas e privadas de ensino a 

pensar, do ponto de vista crítico e analítico, questões da história mato-grossense 

que influenciam diretamente a atualidade, seu cotidiano e de seus alunos. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos do curso: 

a) lastrear o entendimento das ações privadas e políticas quanto à ocupação 

do Estado de Mato Grosso, e a análise dos Projetos públicos e particulares 

de colonização; 

b) analisar os efeitos das políticas integracionistas desenvolvidas pelos 

governos estadual e federal ao longo do século XX sobre o Mato Grosso no 

tocante à dinâmica da ocupação de seu espaço, estrutura agrária e 

desenvolvimento econômico; 

c) incentivar os estudos sobre o Mato Grosso no período contemporâneo, bem 

como produzir novos conhecimentos sobre esta fase tão rica e cada vez 

mais pesquisada de nossa história; 

d) proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através do 

conhecimento científico, tecnológico e cultural, considerando os aspectos 

humanos, econômicos e sociais. 

 

8 DIRETRIZES 

 

Este Projeto Pedagógico do Curso de Pós-graduação lato sensu em História de 

Mato Grosso atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de 

junho de 2007, e os seguintes requisitos e respectivos dispositivos legais: 

1. Acessibilidade: Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988, arts. 

205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei 10.098/2000, nos Decretos, 

5.296/2004, 6.949/2009, 7.611/2011 e na Portaria 3.284/2003. 

2. Educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura AfroBrasileira, 

Africana e Indígena, nos termos da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis 

nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008, e na Resolução CNE/CP n° 1/2004, fundamentada 

no Parecer CNE/CP nº 3/2004. 

3. Educação ambiental: Políticas de educação ambiental, conforme o disposto 

na Lei n° 9.795/1999, no Decreto n° 4.281/2002, e na Resolução CP/CNE nº 2/2012. 

4. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos, conforme o disposto no Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, 

que originou a Resolução CNE/CP nº1, de 30/05/2012. 

5. Desenvolvimento de Pessoas: Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas, de acordo com o Decreto Lei nº 5.707/2006. 

O Projeto Pedagógico do Curso, desde sua concepção, considerando o público 

específico que o mesmo atenderá e os objetivos a serem alcançados buscará 

atender todas as diretrizes acima descritas, de forma transversal e permanente, 

baseado na compreensão do necessário equilíbrio ambiental e o respeito nas 

relações humanas, promovendo uma formação discente voltada para o 

desenvolvimento de valores, atitudes de respeito e compromisso ético, seja com os 

próprios educandos, com os que estão a sua volta, ou com a natureza que os cerca. 

O PPC também busca satisfazer ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

quando expõe que a missão geral do Instituto, de formar para a vida e para o 

trabalho, pode ser compreendida como uma preocupação institucional em qualificar 

profissionais atuantes nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, irá se refletir em seus 

cursos de Pós-Graduação, posto que serão estruturados segundo as carências da 

sociedade mato-grossense, ou seja, estarão sintonizados com as suas demandas 

sociais, econômicas e culturais. 
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9 INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 

Período de inscrição: maio/2015. 

Período de matrícula: junho/2015. 

Requisitos: ter diploma de curso superior emitido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação ou revalidado por instituição nacional credenciada quando 

se tratar de diploma obtido no exterior. 

Documentos necessários: cópia da carteira de identidade, CPF, certidão de 

nascimento ou casamento, diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido 

no país ou declaração expedida pelo órgão responsável pelo registro escolar da 

instituição (quando graduado há menos de um ano), histórico escolar da graduação, 

cópia do diploma de conclusão de curso de graduação revalidado por instituição 

nacional credenciada (quando tratar-se de diploma obtido no exterior), documento 

comprobatório de professor da rede pública de ensino. 

Critérios de seleção: A seleção de candidatos será efetuada levando-se em conta a 

análise dos documentos entregues, sendo priorizados os candidatos (a) graduados 

em História, (b) graduados em cursos da área de Ciências Humanas, (c) outros 

interessados que sejam portadores de diploma de nível superior. 

 

10 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO 
 

A avaliação será um instrumento de promoção e aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem devendo priorizar a qualidade no processo de aprendizagem. 

Neste sentido, a avaliação deve ser diagnóstica, processual, formativa, 

contínua e classificatória, permitindo aos discentes e aos docentes fazerem um 

diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem e refletirem sobre as práticas 

pedagógicas e o comprometimento dos alunos. 

No processo de avaliação da aprendizagem poderão ser considerados como 

instrumentos de avaliação: estudos dirigidos, exercícios, relatórios, autoavaliação, 

trabalhos, provas escritas, atividades de aulas práticas, seminários, entre outras, à 

critério do professor da disciplina. 

Cada um dos componentes curriculares serão avaliados numa dimensão 

somativa através de uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), admitindo-se frações de 0,1 
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(um décimo), à exceção do trabalho de conclusão de curso, que obedecerá o 

Regimento próprio, anexo a este PPC. 

No contexto da avaliação fica estabelecido que para efeito de aprovação nos 

componentes curriculares os discentes deverão obter a média final igual ou maior 

que 6,0 (seis). 

Em cada componente curricular o docente deverá realizar no mínimo duas 

avaliações de aprendizagem. 

Para expressar o resultado do desempenho acadêmico, a média final e média 

de prova final, devem obedecer aos seguintes critérios de aproximação: 

a) para fração menor que 0,05, aproxima-se para o valor decimal 

imediatamente inferior; e 

b) para fração igual ou maior que 0,05, aproxima-se para valor decimal 

imediatamente superior.  

Fica sujeito à prova final de avaliação o discente que obtiver frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e média inferior a 

6,0 (seis) em cada componente curricular.  

O discente, para ser considerado aprovado, deve ter frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) e alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis) em 

cada um dos componentes curriculares e ter concluído com desempenho satisfatório 

o trabalho de conclusão (desenvolvido de acordo com o Regulamento do Trabalho 

de Conclusão de Curso – Anexo I deste projeto). 

 

11 DADOS RELATIVOS AO CORPO DOCENTE 
 

I. Total de docentes que ministrarão o curso: 05 

II. Docentes pertencentes ao quadro permanente da Instituição: 05 

III. Titulação do docentes: 

a) número de especialistas: 01 

b) número de mestres: 04 

 

Prof. Me. Célio Marcos Pedraça 
Licenciado e Bacharel em História pela Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), especialista em Historiografia e Metodologia do Ensino e da Pesquisa da 
História pela Universidade do Estado de Mato Grosso(UNEMAT) e mestre pelo 
Programa de Mestrado em História da Universidade Federal de Mato Grosso - 
UFMT. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Juína. 
• Endereço para acessar o Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7473378191755445 
 
Prof. Me. Flávio Antonio Lucio Alves 
Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na área 
de concentração “Ambiente e Desenvolvimento Regional”, atuando principalmente 
nos seguintes temas: integração sul-americana, regionalização espacial, interações 
de fronteira - 2004-2006. Licenciatura e bacharelado em Geografia pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) - 1999-2003. Atualmente é professor 
do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Alta Floresta. 

• Endereço para acessar o Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2544603307502081 

 
Prof. Me. Julio César dos Santos 
Cursa doutorado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduado 
em história e especialista em gestão escolar, concluiu o mestrado em História pelo 
programa de pós graduação da Universidade Federal de Mato Grosso em 2012. 
Entre os anos de 2000 e 2010 atuou como professor da rede particular de educação 
básica e superior em Cuiabá, entre 2007 e 2009 foi professor efetivo da rede 
estadual de educação, na ocasião exerceu a função de diretor da E. E. Gustavo 
Dutra. Iniciou sua carreira de docente na rede federal, em 2010, após aprovação no 
concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT), foi coordenador de supervisão pedagógica do IFMT - Campus São 
Vicente, onde também exerceu a função de chefe de departamento do ensino 
médio e técnico entre 2011 e 2013, de março de 2013 a junho de 2014, foi Diretor 
de Políticas, Projetos e Articulação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso - Reitoria, atualmente é Diretor Geral do IFMT - 
Campus Alta Floresta. 

• Endereço para acessar o Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6970313197512433 

 
Prof. Me. Marcelo Veber Goldani 
Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria (2008). 
Atualmente é professor regente da Faculdade de Direito de Alta Floresta e professor 
regente em história do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta. 
Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando 
principalmente nos seguintes temas: fronteira, economia, comércio, negro, 
cidadania, políticas públicas, patrimônio cultural, ética, cidadania, educação e 
brigada militar. 

• Endereço para acessar o Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0975758635943708 

 
Prof.ª Esp. Maria Oséia Bier 
Mestranda em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Possui 
Especialização em Ensino de Filosofia pela Universidade Candido Mendes (2014), 
graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso (2007) e 
graduação em História pelo Centro Universitário de Várzea Grande (2005). 
Atualmente é professora do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Alta 
Floresta, tendo, também, atuado na Rede Estadual de Educação Básica - SEDUC, 
com interesse nos seguintes temas: desafios do século XXI, reflexão, educação , 
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relação entre a razão instrumental e o fim da individualidade. 
• Endereço para acessar este Currículo: 

http://lattes.cnpq.br/5398275824935204 
 

12 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO: 
 

Nº DE MÓDULOS: 06 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 480 horas 

Disciplina C/H Docente Titulação 
Metodologia da Ciência 
aplicada à Pesquisa em 
História 

60 h Prof.ª Maria Oséia Bier Especialista 

Teoria da História 60 h Prof. Marcelo Veber Goldani Mestre 
Mato Grosso na Primeira 
Metade do Século XX 60 h Prof. Célio Marcos Pedraça Mestre 

Economia e Política de Mato 
Grosso no Século XX 60 h Prof. Flavio Antonio Lucio 

Alves Mestre 

Imigrações e Colonização em 
Mato Grosso na Segunda 
Metade do Século XX 

60 h Prof. Júlio César dos Santos Mestre 

Prática de Ensino de História 
de Mato Grosso 60 h Prof. Julio Cesar dos Santos Mestre 

Elaboração e apresentação 
de TCC 120 h Profs. Orientadores  

TOTAL à 480 h   
 

O trabalho de conclusão de curso (TCC), na forma de artigo científico, será 

realizado dentro de uma carga horária aproximada de 120 horas, dividida em 40 

horas para estudo/orientação com assistência docente, e 80 horas para realização 

de pesquisa e elaboração individual do TCC. 

 

13 EMENTA E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Metodologia da Ciência aplicada à 
Pesquisa em História 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

DOCENTE: Prof.ª Esp. Maria Oseia Bier 
OBJETIVOS 

- oportunizar a análise das diferentes correntes historiográficas, objetivando a 
compreensão da sua importância para o desenvolvimento do conhecimento 
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histórico e das suas relações com as demais ciências humanas; 
- identificar a influência social, política e cultural das correntes historiográficas na 

construção do processo histórico, assim como o contexto histórico que lhes deu 
origem; 

- proporcionar a reflexão sobre as interações entre teoria, método e as diferentes 
abordagens historiográficas; 

- estimular e viabilizar o diálogo entre a produção existente e a pesquisa dos 
alunos, a partir das discussões estabelecidas; 

EMENTA/PROGRAMA 
Estudo das diferentes correntes historiográficas, da sua relevância e influência nas 
relações sociais, políticas e culturais para a constituição do processo histórico. 
Relação entre o conhecimento histórico e as demais ciências humanas. Reflexão 
sobre entre os métodos, as teorias e a pesquisa. As normas e técnicas relativas à 
pesquisa científica, com especial atenção às especificidades da pesquisa 
historiográfica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARDOSO, C. F.; VAINFAS, R. (Orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria 
e metodologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 
CERTEAU, M. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
 
MINAYO, M. C. S. et al. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2010 (Coleção Temas Sociais). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRAUDEL, F. Reflexões sobre a História. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
BUERKE, P. (Org.). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: 
UNESP, 1992. 
 
CARDOSO, C. F. e BRIGNOLI, H. P. Os métodos da História. Rio de Janeiro: 
Graal, 1983. 
 
DOSSE, F. A História à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do 
sentido. São Paulo: UNESP, 2001. 
 
REMOND, R. Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Teoria da História CARGA HORÁRIA: 60 h 
DOCENTE: Prof. Me. Marcelo Veber Goldani 

OBJETIVOS 
- compreender o processo de construção da narrativa histórica em suas diversas 
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perspectivas desde o século XIX até o início do século XX;  
- caracterizar as diferentes perspectivas de abordagens conceituais de tempo e 

verdade na historiografia; 
- diferenciar as perspectivas da escrita da história a partir das diferentes correntes 

historiográficas. 
EMENTA/PROGRAMA 

História e Teoria. História e Ciência sociais. Conceito de tempo. Conceito de 
Verdade. História dos Annales. História Cultural. Micro-história. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARROS, J. A. O campo da História: especificidades e abordagens. 7. ed 
Petrópolis: Vozes, 2010. 
 
BURKE, P. O que é história cultural? Tradução de Sérgio Goes de Paula. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
 
FONTANA, J. História: Análise do passado e projeto social. Bauru: Edusc, 1998. 
 
GLEZER, R. Dos anos Braudel à História em migalhas. São Paulo: Contexto, 
2011. 
 
REIS, J. C. História da História: civilização ocidental e sentido histórico. In: REIS, 
J. C. História & Teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade: Rio 
de Janeiro. FGV, 2012. p. 15-62. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: EdUNESP, 2004.  
 
BURKE, P. A terceira geração. In. BURKE, P. A Escola dos Annales 1929-1989: 
revolução francesa da historiografia. São Paulo: UNESP, 1991. p.79-107. 
 
CERTEAU, M. Operação historiográfica. In: CERTEAU, M. A escrita da História. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
 
CARDOSO, C. F.; VAINFAS, R. (Orgs.). Domínios da História. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. 
 
FRAGOSO, J.; FLORENTINO, M. História econômica. In: CARDOSO, C. F.; 
VAINFAS, R. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997. p. 27-43. 
 
FREITAS, M. C. (Org). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2005. 
 
GINZBURG, C. A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil. 1991. (Coleção memória e sociedade). 
 
JULIA, D.; BOUTIER, J. Passados recompostos: campos e canteiros da História. 
Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1998. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 
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São Paulo: Atlas, 2006. 
 
PERARO, M. A. et. al. Notas sobre a produção historiográfica acadêmica de Mato 
Grosso. In: GLEZER, R. Do passado para o futuro: edição comemorativa dos 50 
anos da ANPUH. São Paulo: Contexto. 2011. 
 
REIS, J. C. História da História: o conceito de tempo histórico em Ricouer, 
Koselleck e nos Annales: uma articulação possível. In: REIS, J. C. História & 
teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: FGV, 
2012. p. 179-205. 
 
SANTOS, J. C. Entre história, relatos e memórias: teoria, metodologia e conceitos. 
In: SANTOS, J. C. Garimpos de Juína: entre história, relatos e memórias (1986-
1994). 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012. 

 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Mato Grosso na primeira metade do 
século XX 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

DOCENTE: Prof. Me. Célio Marcos Pedraça 
OBJETIVOS 

- desenvolver a capacidade de reflexão histórico-crítica dos discentes para uma 
melhor compreensão da história de Mato Grosso na primeira metade do século 
XX; 

- promover uma nova abordagem historiográfica acerca das implicações dos anos 
Vargas em Mato Grosso; 

- produzir novos discursos sobre as relações entre a Igreja Católica, em especial, 
da Arquidiocese de Cuiabá e o governo do presidente Vargas (1930-1945); 

- refletir sobre a importância da história de Mato Grosso enquanto contribuição à 
pesquisa histórica. 

EMENTA/PROGRAMA 
Mato Grosso e a Primeira República. O movimento de 1930 e o poder político em 
Mato Grosso. Anos Vargas e os interventores em Mato Grosso (1930-1945). A 
Arquidiocese de Cuiabá e os anos Vargas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PEDRAÇA, C. M. O universo ideológico de Dom Aquino e os anos Vargas: 
entre a Igreja e o Estado (1930-1945). Cuiabá: EdUFMT, 2010. 
 
PERARO, M. A. (Org.). Memória da Igreja em Mato Grosso: o arquivo da Cúria 
Metropolitana de Cuiabá: catálogo de documentos históricos. Cuiabá: Entrelinhas, 
2002. 
 
SIQUEIRA, E. M. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais. 
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Cuiabá: Entrelinhas, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BANDEIRA, M. L.; SODRÉ, T. V. O Estado Novo, a reorganização espacial de 
Mato Grosso e a expropriação de terras de negros: o caso de Mata Cavalo. 
Cadernos do NERU – Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos, Cuiabá, nº 3, p 83-
104. EdUFMT, 1993. 
 
FERREIRA, J. (Org.). O Brasil republicano: o tempo do nacional estatismo: do 
inicio da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. 
 
JUCÁ, P. R. Júlio Müller, um grande estadista. Cuiabá: Memórias Cuiabanas, 
1998. 
 
SILVA, A. C. Vozes do Oeste: a radiofusão cuiabana entre a antena e a lei (1939-
1949). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiabá, 2004. 

 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Economia e Política de Mato Grosso no 
século XX 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

DOCENTE: Prof. Me. Flavio Antonio Lucio Alves 
OBJETIVOS 

- compreender as mudanças na evolução das relações econômicas no processo 
de desenvolvimento do sistema capitalista; 

- analisar o desenvolvimento capitalista e reestruturação produtiva na sociedade e 
espaço; 

- entender a importância das atuais mudanças econômicas, culturais e sócio-
políticas no processo de globalização econômica e da mundialização do capital; 

- compreender a relação capital x trabalho e as redefinições no mundo do trabalho 
e do emprego; 

- desenvolvimento e ocupação do Estado de Mato Grosso; 
- as políticas neoliberais no Brasil e em Mato Grosso; 
- evolução econômica do Estado de Mato Grosso do século XVIII-XXI. 

EMENTA/PROGRAMA 
Desenvolvimento e ocupação do Estado de Mato Grosso. As políticas neoliberais 
no Brasil e em Mato Grosso. Evolução econômica do Estado de Mato Grosso dos 
séculos XVIII-XXI. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CORREA, R. L. Região e organização espacial. São Paulo: Ática, 2000. 
 
HIGA, T. C. S.; MORENO, G. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, 
ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. 
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PORTUGUEZ, A. P.; SEABRA, G. F.; QUEIROZ, O. T. M. M. (Orgs.). Turismo, 
espaço e estratégias de desenvolvimento local. João Pessoa: Universitária da 
UFPB, 2012. 
 
SOUZA, M. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. 
In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Geografia: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARROZO, J. C. (Org.). Mato Grosso: do sonho à utopia da terra. Cuiabá: 
EdUFMT: Carlini Caniato, 2008. 
 
BECKER, B. K. et al. Fronteira Amazônica. Brasília, DF: Unb: UFRJ, 1990. 
 
CARDOSO, F. H.; MÜLLER, G. Amazônia: expansão do capitalismo. São Paulo: 
Brasiliense: CEBRAP, 1977. 
 
CARLOS, A. F. (Org). Novos caminhos da geografia. 5. ed. São Paulo: Contexto, 
2010. 
 
CASTRO, S. P.; BARROZO, J. C.; COVEZZI, M.; PRETI, O. A colonização oficial 
em Mato Grosso: a nata e a borra da sociedade. Cuiabá, EdUFMT, 2002. 
 
OLIVEIRA, A. U.; MARQUES, M. I. M. (Orgs.). O campo no século XXI: território 
de vida, de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Casa Amarela: Paz e 
Terra, 2004. 

 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Imigrações e colonização em Mato 
Grosso na segunda metade do século XX 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

DOCENTE: Prof. Julio Cesar dos Santos 
OBJETIVOS 

- compreender o conceito de Fronteira e sua relação com os projeto de 
colonização em MT na segunda metade do século XX; 

- relacionar as políticas de identidade nacional promovidos pelo governo civil-
militar com os projetos de colonização em Mato Grosso; 

- promover o debate sobre as condições de trabalho das diversas categorias nas 
fronteiras do Norte e Nordeste de Mato Grosso; 

- contextualizar a participação da atividade garimpeira no processo de ocupação 
do Estado de Mato Grosso. 

EMENTA/PROGRAMA 
Conceito de Fronteira. Contexto nacional e políticas de ocupação da Fronteira 
Norte e Noroeste de Mato Grosso. Projetos de colonização em Mato Grosso na 
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segunda metade do século XX. Garimpos e o processo de ocupação de Mato 
Grosso no século XX. Relações de trabalho nas frentes de ocupação em Mato 
Grosso no século XX. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARROZO, J. C. Em busca da pedra que brilha como estrela: garimpos e 
garimpeiros do Alto Paraguai-Diamantino. Cuiabá: EdUFMT: Tanta Tinta, 2007. 
 
GUIMARÃES NETO, R. B. A lenda do ouro verde: política de colonização no 
Brasil contemporâneo. Cuiabá: UNICEM, 2002. (Coleção Tibanaré de estudos 
mato-grossenses, 2). 
 
HARRES, M. M.; JOANONI NETO, V. (Orgs.). História, terra e trabalho em Mato 
Grosso: ensaios teóricos e resultados de pesquisas. Cuiabá: EdUFMT, 2009. 
 
JOANONI NETO, V. Fronteiras da crença: ocupação do norte de Mato Grosso 
após 1970. Cuiabá: EdUFMT, 2007. 
 
______. (Org.). Política, ambiente e diversidade cultural. Cuiabá: EdUFMT, 
2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUMAN, Z. Vidas desperdiçadas. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2005. 
 
BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 
Trad. de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Cia. das Letras, 
1986. 
 
FEITOSA, B. S. O. Desenvolvimento e progresso: a permanência dos discursos na 
dinâmica temporal da ocupação recente do território brasileiro. HETEC – História, 
Educação & Tecnologias, Rondonópolis, v.1, n. 3, jul./set. 2012. Disponível em: 
<https://hetec.wordpress.com/anteriores-2/artigos/246-2/>. Acesso em: 27 fev. 
2015. 
 
______; JOANONI NETO, V. Entre o atraso e o progresso: reflexões acerca da 
ocupação do Brasil Central. Revista Rascunhos Culturais. v. 3. n. 6. Coxim-MS: 
EdUFMS, 2012. 
 
GUIMARÃES NETO, R. B. Cidades da mineração: memória e práticas culturais: 
Mato Grosso na primeira metade do século XX. Cuiabá: Carlini & Caniato: 
EdUFMT, 2006. 
 
HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
 
HOLANDA, S. B. Monções. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
______. Caminhos e fronteiras. São Paulo: Cia. das Letras, 1994. 
 
______. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
 
JOANONI NETO, V. Do sonho da terra à terra do sonho, memória da reconstrução 
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da vida privada no Mato Grosso após 1970. Territórios e Fronteiras, v. 7, p. 193-
208, 2006. 
 
______. A igreja católica na ocupação do noroeste do Estado de Mato Grosso 
(1975/1995). Territórios e Fronteiras, Cuiabá, v. 3, n. 1, p. 105-128, 2002. 
 
______. A terra do sonho: igreja e ocupação no Mato Grosso após 1970: memória 
da reconstrução da vida privada. Revista Brasileira de História das Religiões, v. 
1, p. 20, 2008. 
 
KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro. 
Porto Alegre: EdUFRGS, 2008. 
 
KRÄUTLER, D. E. Os povos indígenas do Xingu e a usina hidrelétrica de Belo 
Monte. Disponível em <http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-erwin-
kraeutler/2583-os-povos-indigenas-do-xingu-e-a-hidreletrica-belo-monte>. Acesso 
em: 13 maio 2012. 
 
MARTINS, J. S. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São 
Paulo: Contexto, 2009. 
 
MORENO, G. Terra e poder em Mato Grosso: política e mecanismos de burla: 
1892-1992. Cuiabá: Entrelinhas, 2007. 
 
RICARDO, C. Marcha para o Oeste. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. v. 1 e 2 
 
SANTOS, J. C. Garimpos de Juína: entre história, relatos e memórias (1986-
1994). 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012. 
 
TODOROV, T. A conquista da América: a questão do outro. Tradução Beatriz 
Perrone. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Alta Floresta 

 
Pós-graduação lato sensu em História de Mato Grosso 

 
Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Prática de ensino de história de Mato 
Grosso 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

DOCENTE: Prof. Me. Julio Cesar dos Santos 
OBJETIVOS 

- avaliar a importância da disciplina de prática de ensino de História para a sala de 
aula; 

- conhecer os principais conhecimentos (conceituais, procedimentais e atitudinais) 
do ensino de História de Mato Grosso para as séries do ensino fundamental e 
médio; 

- conhecer, inter-relacionar e articular os conteúdos da História de Mato Grosso a 
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questão da realidade e quanto à organização das situações de ensino de 
História; 

- instrumentalizar o aluno para uma nova proposta metodológica do Ensino de 
História de Mato Grosso de forma a possibilitá-los uma compreensão sistemática 
e crítica da realidade; 

- refletir sobre a importância da História de Mato Grosso enquanto contribuição à 
pesquisa histórica. 

EMENTA/PROGRAMA 
O ensino de História e suas abordagens historiográficas. Conceitos e princípios 
básicos no campo da História em uma perspectiva interdisciplinar. Integração do 
ensino de História de Mato Grosso com a realidade concreta e imediata dos 
alunos. Propostas para o ensino de História de Mato Grosso a partir de uma 
perspectiva que valorize metodologias capazes de somar teoria à prática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BITTENCOURT, C. (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2004.  
 
FONSECA , S. G. Caminhos da história ensinada. São Paulo: Papirus: 2005. 
 
RODRIGUES, C. M. et al. História: conceito, metodologia e ensino. Cuiabá: 
EdUFMT: UAB, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
 
BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros curriculares nacionais (5ª e 8ª séries): história. 
Brasília: SEF/MEC, 1998. 
 
BRASIL, MEC/SEF. Referencial curricular nacional para educação infantil. v. 3. 
Brasília: SEF/MEC, 1998.  
 
CHAUVEAU, A.; TÉTART, P. Questões para a história do tempo presente. 
Bauru, SP: EDUSC, 1999. 
 
SIQUEIRA, E. M. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais. 
Cuiabá: Entrelinhas, 2002. 

 

14 CERTIFICAÇÃO 

 

Aos que concluírem com êxito todas as etapas deste projeto pedagógico de 

curso, será outorgado o título de Especialista em História de Mato Grosso. O 

certificado será confeccionado consoante o Art. 7º, da Resolução CNE/CES, de 8 de 

janeiro de 2007, e terá validade em todo território nacional. 
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A certificação será expedida e registrada pela Secretaria Geral de 

Documentação Escolar do Campus Alta Floresta, com base no relatório de notas e 

frequência enviado pela Coordenação do curso. 

 

15 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O profissional será formado para planejar, executar e avaliar práticas de ensino 

de História de Mato Grosso, com competência teórica para analisar, explicar e 

intervir em sua prática docente de forma interdisciplinar, compreendendo que a 

disciplina que ministra é recorte do conhecimento que representa e que o presente é 

o reflexo dos acontecimentos passados. 

 

16 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso deverá elaborar e aplicar instrumentos para avaliar o 

curso, seus agentes, a instituição e a satisfação dos participantes. Esses 

instrumentos devem indicar as condições de oferta do curso, sua aceitação e a 

oportunidade de sugestões para a melhoria do processo. Os resultados dessa 

avaliação deverão ser sistematizados e usados como forma de reordenação daquilo 

que for necessário para o alcance dos objetivos estabelecidos e a garantia do perfil 

profissional previsto. 

Na avaliação institucional deverão ser contempladas todas as disciplinas, bem 

como, a atuação de seus respectivos professores e dos professores que orientarão 

o TCC, como forma de diagnóstico das condições de oferta do curso. A avaliação 

institucional poderá ser realizada no último encontro presencial do curso (no 

Seminário de apresentação dos TCCs) ou à distância por meio de formulário 

eletrônico disponibilizado no Sistema Acadêmico. 

Compete à Coordenação fazer as sugestões de mudança ou aperfeiçoamento 

e apresentar ao Departamento de Ensino do Campus. 

 

17 INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 
 

Para a realização do curso será necessário: 

a) 02 salas de aulas; 



34 

b) laboratório de informática; 

c) biblioteca; 

d) banheiros masculino e feminino e banheiro para atendimento às pessoas 

com necessidades específicas; 

e) secretaria de registro escolar; 

f) sala para os docentes; 

g) sala para a coordenação do curso. 

 

18  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Diárias e Passagens 

Recursos 
Humanos Objetivo 

Descrição 
e valor das 

diárias 

Descrição e 
valor das 

passagens 
Total 

Estimado 

Professor 
do IFMT 

Ministrar a disciplina 
“Mato Grosso na 
primeira metade do 
Século XX” 

08 diárias 
R$ 1.432,00 

04 passagens 
ida e volta 
Cuiabá-Alta 
Floresta 
R$ 1.600,00 

R$ 3.032,00 

Material de Expediente 

Descrição Total 
Estimado 

Material de Expediente (papel/cópias) R$ 200,00 
Total à R$ 3.232,00 

 

19 CRONOGRAMA 
 

Turma: Alta Floresta 

Disciplina Período 
Previsto 

Teoria da História 

12 e 13/06/2015 
26 e 27/06/2015 
10 e 11/07/2015 
24 e 25/07/2015 

Mato Grosso na Primeira Metade do Século XX 05 a 08/08/2015 
19 a 22/08/2015 

Imigrações e Colonização em Mato Grosso na Segunda Metade 
do Século XX 

04 e 05/09/2015 
18 e 19/09/2015 
02 e 03/10/2015 
16 e 17/10/2015 

Economia e Política de Mato Grosso no Século XX 

30 e 31/10/2015 
13 e 14/11/2015 
27 e 28/11/2015 
11 e 12/12/2015 
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Prática de Ensino de História de Mato Grosso 

05 e 06/02/2016 
19 e 20/02/2016 
04 e 05/03/2016 
18 e 19/03/2016 

Metodologia da Ciência aplicada à Pesquisa em História 01 e 02/04/2016 
15 e 16/04/2016 
29 e 30/04/2016 
13 e 14/05/2016 

Estudo/orientação com assistência docente para a elaboração do 
TCC 

27 e 28/05/2016 
10 e 11/06/2016 
05 e 06/08/2016 
19 e 20/08/2016 

Realização de pesquisa e elaboração individual do TCC Setembro e 
outubro/2016 

Bancas para apresentação e avaliação dos TCCs Novembro/2016 
 

Turma: Paranaíta 

Disciplina Período 
Previsto 

Teoria da História 

19 e 20/06/2015 
03 e 04/07/2015 
17 e 18/07/2015 
31/07 e 
01/08/2015 

Mato Grosso na Primeira Metade do Século XX 05 a 08/08/2015 
19 a 22/08/2015 

Imigrações e Colonização em Mato Grosso na Segunda Metade 
do Século XX 

11 e 12/09/2015 
25 e 26/09/2015 
09 e 10/10/2015 
23 e 24/10/2015 

Economia e Política de Mato Grosso no Século XX 

06 e 07/11/2015 
20 e 21/11/2015 
04 e 05/12/2015 
18 e 19/12/2015 

Prática de Ensino de História de Mato Grosso 

12 e 13/02/2016 
26 e 27/02/2016 
11 e 12/03/2016 
25 e 26/03/2016 

Metodologia da Ciência aplicada à Pesquisa em História 08 e 09/04/2016 
22 e 23/04/2016 
06 e 07/05/2016 
20 e 21/05/2016 

Estudo/orientação com assistência docente para a elaboração do 
TCC 

03 e 04/06/2016 
17 e 18/06/2016 
12 e 13/08/2016 
26 e 27/08/2016 

Realização de pesquisa e elaboração individual do TCC Setembro e 
outubro/2016 

Bancas para apresentação e avaliação dos TCCs Novembro/2016 
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20 QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Setor Nome Titulação 
Secretaria Geral de 
Registro Escolar 

Anderson Nilton Francisco 
Rolim de Moura 

Ensino Médio 

Biblioteca Francisco Leandro Castro 
Lopes 

Bibliotecário, Especialista 
em Gestão Educacional 

Laboratório de 
Informática 

Marcos Luiz Peixoto Costa 
Junior 

Ensino Médio 

Coordenação do 
Curso 

Anderson de Souza Azevedo Biólogo, Educador Físico, 
Especialista em Didática 
do Ensino Superior 

Chefe do 
Departamento de 
Ensino 

Marcos Luiz Peixoto Costa Pedagogo, Especialista em 
Gestão Escolar, Mestre em 
Ciências/Gestão do Ensino 
Agrícola 

Diretor Geral do 
Campus 

Julio Cesar dos Santos Historiador, Especialista 
em Gestão Escolar, Mestre 
em História 
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ANEXO I – REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO (TCCE) 

 

1 NATUREZA E OBJETIVOS 
 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (TCCE) é atividade 

prática curricular do curso de Especialização em História de Mato Grosso, 

constituindo-se em trabalho resultante de uma pesquisa em forma de artigo científico 

na área de história, elaborado individualmente pelo discente no curso de 

especialização em História de Mato Grosso, sob orientação de um professor do 

Curso. 

Parágrafo único: O TCCE constitui-se em atividade vinculada diretamente à 

Disciplina Métodos e Técnica da Pesquisa, com carga horária específica de 60 

horas. Sem a aprovação do TCCE o aluno é considerado inapto à aprovação no 

Curso de Especialização. 

Art. 2º - O TCCE do Curso de História de Mato Grosso tem como objetivos: 

I- ser um exercício acadêmico, e ter como meta principal a elaboração de um 

trabalho científico de caráter histórico; 

II- propiciar ao discente do curso de Especialização em História de Mato Grosso 

a elaboração de um trabalho escrito, individual, obrigatoriamente sob a 

coordenação de um professor orientador, respeitando as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os princípios que 

caracterizam a pesquisa na área de História; 

III- adequar a formação do discente do curso de Especialização em História de 

Mato Grosso com a necessidade de prepará-lo para a prática da pesquisa 

que exercerá nas atividades de magistério ou de continuidade dos estudos 

em cursos de Mestrado, bem como para apresentação a órgãos de fomento à 

pesquisa. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

 

Art. 3º - O TCCE em História deve tratar de temáticas pertinentes à História, sob a 

forma de artigo científico na área de história. 
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Art. 4º - O Núcleo de Pesquisa em História, em reunião ordinária de atribuição de 

encargos didáticos, deve designar o professor que será o Coordenador do TCCE em 

História de Mato Grosso. 

Art.5º - Compete ao Coordenador do TCCE em História: 

I- colaborar com a Coordenação de Ensino pelo cumprimento deste Regimento 

e demais normas exaradas pelo Colegiado de Curso; 

II- articular-se com a Coordenação de Ensino de Graduação e Chefia do 

Departamento para o planejamento e desenvolvimento dos trabalhos; 

III- elaborar e divulgar o calendário de trabalho referente ao desenvolvimento dos 

TCCEs; 

IV- assessorar os alunos na escolha de orientador(a); 

V- organizar a listagem de alunos e de seus respectivos orientadores; 

VI- coordenar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, 

ouvindo, respectivamente, professor orientador e orientando; 

VII- organizar o cronograma de defesa pública dos trabalhos a cada turma;  

VIII- receber as versões finais dos trabalhos (uma versão impressa e uma em 

CD-ROM) aprovados em Banca e encaminhá-los via ofício ao Coordenador 

de Ensino do Departamento para que sejam encaminhadas à Biblioteca. 

Art.6º - Compete ao Colegiado de Curso, além das suas atribuições legais, dirimir e 

sanar quaisquer dúvidas não contempladas por este Regimento. 

Art.7º - A orientação do TCCE, entendida como processo de acompanhamento 

didático-pedagógico, deve ser efetivada por docentes do IFMT, no caso de 

aprovação pelo Colegiado de Curso. 

Art.8º - O processo de orientação do TCCE em História poderá ter um co-orientador, 

mediante o compromisso por escrito de observação deste Regimento e demais 

normas definidas pelo Colegiado de Curso e/ou Coordenador do TC. 

Art.9º - As sessões de orientação do TCCE em História são de caráter individual 

e/ou em grupo, realizadas conforme cronograma estabelecido pelo orientador e 

orientando. 

Art.10 - Compete ao Orientador: 

I- assumir através de documento firmado, durante o decurso da disciplina 

Métodos e Técnicas de Pesquisa, o compromisso de orientação até a defesa 

e entrega do TCCE; 

II- dispor de períodos para encontros periódicos de orientação;  
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III- estar disponível e disposto a orientar um número de alunos que, mantido o 

critério da isonomia e da divisão de trabalho equânime, esteja de acordo com 

as necessidades do Curso; 

IV- orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo de elaboração 

do TCCE de seus orientandos; 

V- estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com o orientando; 

VI- informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de 

avaliação respectivos; 

VII- convidar os membros da Banca de TCCE e presidir a banca examinadora do 

trabalho final por ele orientado; 

VIII- comunicar ao Coordenador do TCCE os problemas que exijam 

encaminhamento. 

Art.11 - Compete ao Orientando: 

I- escolher a temática a ser trabalhada no TCCE, em consonância com os 

artigos 2º e 3º deste Regimento; 

II- cumprir o plano e o cronograma de trabalho elaborado em conjunto com 

orientador, as determinações deste Regimento; 

III- observar a data de entrega do TCCE no Departamento, com anuência do 

professor orientador; 

IV- comunicar ao Coordenador do TCCE toda e qualquer situação que possa 

comprometer, de alguma forma, o processo de elaboração, bem como, a 

conclusão do trabalho; 

V- comparecer perante a banca examinadora, na data, hora e local estabelecido 

para a realização da sessão de avaliação do TCCE. 

Art. 12 - O orientador, pode desligar-se da orientação do TCCE quando o orientando 

não cumprir o plano e cronograma de atividades acordadas, após o que deverá 

assinar carta de desligamento e enviar cópia ao professor da disciplina do TCCE. 

Parágrafo Único - O desligamento não pode ocorrer se faltar menos de 30 (trinta) 

dias da data fixada para a entrega final do TCCE. 

Art. 13 - O orientando, após diálogo com o orientador, pode solicitar o desligamento 

após o que deverá comunicar e encaminhar por escrito uma carta de desligamento 

com assinatura do professor orientador ao Coordenador de TCCE; 

Parágrafo Único - A substituição não pode ocorrer se faltar menos de 30 (trinta) dias 

da data fixada para a entrega da versão final do TCCE. 
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Art. 14 - O prazo para elaboração e defesa do TCCE fica estipulado no cronograma 

de atividades definido pelo Coordenador de TCCE. 

Art. 15 - O TCCE deve estar em conformidade com as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). 

 

3 CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

Art. 16 – A defesa do TCCE deve acontecer durante o ano letivo em curso. A data da 

defesa deve acontecer, pelo menos 15 (quinze) dias antes do período marcado no 

Calendário Acadêmico do IFMT para o término do ano letivo. 

Art.17 – Na defesa final a banca examinadora atribuirá: 

Uma nota de zero a dez (com aproximação para uma casa decimal), que consiste na 

média aritmética das notas atribuídas por cada membro da banca;  

e um dos seguintes conceitos: 

a) APROVADO para os trabalhos com notas iguais ou superiores a 6 (seis).  

b) REPROVADO, para os trabalhos com nota inferior a 6 (seis). 

Art. 18 – Se o TCCE for reprovado o aluno também reprovará na disciplina Métodos 

e Técnicas de Pesquisa, uma vez que este é pré-requisito para aprovação na 

mesma. Sendo portanto, REPROVADO no Curso de Especialização em História de 

Mato Grosso. 

Art. 19 - Atendidas as sugestões feitas pela banca examinadora, o orientando cujo 

trabalho for aprovado, tem o prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para tomar as 

providências necessárias e entregar ao Coordenador do TCCE a versão definitiva do 

TC. 

§ 1º - A versão definitiva deve ser entregue encadernada em capa transparente e em 

espiral, acompanhada de cópia eletrônica em CD. 

§ 2º - Ao orientando que não entregar a versão definitiva do TCCE no prazo 

estipulado, aplicar-se-á nota ZERO. 

Art. 20 - As Bancas Examinadoras do TCCE deverão ser constituídas por três 

membros titulares e um suplente, escolhidos em consenso entre orientando e 

orientador, tendo como critério a afinidade com o tema, metodologia ou período, 

sendo o orientador o presidente nato da banca examinadora. 
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Art. 21 – As sessões das Bancas Examinadoras têm caráter público e apenas em 

casos excepcionais, o discente poderá fazer a defesa sem a presença do seu 

orientador. 

§ 1º - O orientando tem, em média, 20 (vinte) minutos, para apresentação oral do 

respectivo TCCE, e durante a sessão deve responder à arguição da banca. 

§ 2º - Cada membro deve dispor de pelo menos 20 (vinte) minutos para a arguição 

do discente e encaminhamento de sugestões ao trabalho apresentado. 

§ 3º - Ao final da sessão da banca examinadora, o seu presidente deve preencher 

ata contendo a nota e o conceito final atribuído ao trabalho. 

Art. 22 – Esgotado o prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos, ao orientando que 

não comparecer à defesa marcada atribuir-se-á nota final ZERO.  

Art. 23 – As defesas poderão ser marcadas a critério do Orientador, observando-se o 

disposto no artigo 16 deste Regimento. 

Art. 24 – Os orientandos que não inscreverem seu TCCE para defesa dentro dos 

prazos regimentais serão considerados desistentes e será atribuída nota final zero 

(reprovado).  

Art. 25 – Para inscrever seu TCCE para defesa o orientando deve entregar ao 

Coordenador do TCCE, dentro dos prazos regimentais, a ficha de inscrição para 

defesa, devidamente preenchida e na qual conste a anuência do orientador. 

Art. 26 – Os casos omissos devem ser apreciados pelo Colegiado de Curso. 


