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EMENTA 

 

Pretende-se estudar diferentes tipologias de documentos históricos da Época Moderna. Ao longo 

das aulas expositivas e workshops, pretende-se apresentar diversos gêneros documentais 

manuscritos e impressos do período, bem como discutir procedimentos adequados de análise. 

 

AVALIAÇÃO 

 

1. Atividade em grupo (0 a 10 pontos) 

Critérios de avaliação: (a) Rigor na apresentação da documentação, (b) Empenho no 

estabelecimento do corpus documental, (c) Capacidade de avaliação e análise da tipologia 

documental escolhida, (d) Assertividade e clareza na apresentação do processo de pesquisa. 

 

2. Relatório escrito em grupo (0 a 10 pontos) 

Critérios de avaliação: (a) Estilo e correção linguísticos, (b) Correção lógica, (c) Argumen-

tação e coerência, (d) Erudição histórica e historiográfica. 

 

A nota final será a média aritmética simples das duas avaliações descritas acima. 

 

Avaliação substitutiva: A avaliação substitutiva consistirá em uma prova oral a ser aplicada no 

dia 16/09/2022, com conteúdo relativo a todo o semestre letivo. 
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Metodologia: O curso será desenvolvido a partir de aulas expositivas, workshops e seminários, 

conforme indicado no cronograma abaixo. 

 

 

Data Atividade programada 

10/06 Apresentação do curso 

17/06 (Possível ponto Facultativo – Corpus Christi) 

24/06 Introdução ao estudo da documentação histórica da Época Moderna 

01/07 Workshop 1 – A documentação manuscrita da Época Moderna 

08/07 Workshop 2 – A documentação impressa da Época Moderna 

15/07 Workshop 3 – Livros ilustrados e Picture Galleries 

Encontro dos grupos 1, 2 e 3 

22/07 Workshop 4 – Livros de horas 

Encontro dos grupos 4, 5 e 6 

29/07 Workshop 5 – Tipologias documentais em contraste 

Encontro dos grupos 7 e 8 

05/08 Discussão coletiva – Leituras obrigatórias a serem definidas ao longo do semestre 

12/08 Apresentação dos grupos 1 e 2 

19/08 Apresentação dos grupos 3 e 4 

26/08 Apresentação dos grupos 5 e 6 

02/09 Apresentação dos grupos 7 e 8 

09/09 Entrega dos relatórios de pesquisa 

16/09 Avaliação substitutiva 

23/09 Encerramento do curso 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA* 

*A bibliografia obrigatória será apresentada nos primeiros dias de aula, em função das 

escolhas feitas pelos grupos de trabalho. 

HELLINGA, Lotte; TRAPP, J. B. (eds.). The Cambridge History of the Book in Britain. Vol. 3, 1400–

1557. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

McKENZIE, D. F. Bibliografia e a Sociologia dos Textos. São Paulo: EDUSP, 2018. 

 


