HUMANAS

História
Curiosidade e senso crítico para conhecer trajetória humana
História é uma área do conhecimento dinâmica, que abrange
uma gama variada de aspectos da
vida humana, como, por exemplo,
as formas de estabelecer laços
sociais, da antiguidade aos dias
atuais. As análises históricas levam
em conta temas relacionados com
economia, dominação e poder,
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conflitos sociais, crenças religiosas,
relações familiares, manifestações
de culturas, cotidiano das elites e
das pessoas comuns.
Para seguir essa carreira, o candidato deve ser questionador, gostar
de ler, ter sempre atitude crítica
diante do mundo e curiosidade pelas diferentes culturas e linguagens.

O mercado de trabalho está essencialmente centrado nas atividades
de ensino. Quem desejar prosseguir
com os estudos na pós-graduação
poderá atuar como pesquisador na
produção da historiografia, produzindo assim novos conhecimentos
para esse setor.
Além de ser professor ou pes-

quisador de História, o profissional
dessa área pode se dedicar, ainda, à
produção de políticas públicas para
o campo da formação histórica, organizar e manter arquivos, trabalhar
em museus ou em atividades de
preservação cultural e patrimonial,
escrever para revistas e jornais
especializados ou emitir pareceres
quando o assunto é a compreensão
da memória.
A Unesp oferece graduação em
História em dois dos mais conceituados cursos do Brasil. No câmpus
de Assis, há apenas a habilitação
em licenciatura, mas a formação
do professor e do pesquisador não
estão dissociadas, existindo um
grande incentivo para a realização
de estudos científicos. O curso conta com o Centro de Documentação
e Apoio à Pesquisa, que possui um
valioso acervo, com documentos da

Câmpus mantêm
bibliotecas, centros
de documentação e
parcerias com arquivos
públicos
região, coleção de revistas nacionais
e microfilmes de jornais nacionais.
No Câmpus, também há vários
grupos de pesquisa, como o Laboratório de História e Meio Ambiente; o Núcleo de Estudos Antigos e
Medievais; o Núcleo de História da
América Latina; o Grupo de Estudos
e Pesquisas Interdisciplinares sobre
Cultura, Política e Sociabilidade; o
Núcleo de Pesquisas Interdisciplinares de Memória, Mídia e Linguagem;
o Grupo Delleuze, Gattari e Foucault:
Elos e Ressonâncias; o Laboratório

de História Oral; e o Núcleo Negro
da Unesp para Pesquisa e Extensão.
O Câmpus de Franca oferece
tanto a formação na modalidade
licenciatura como em bacharelado.
A unidade dá ênfase às pesquisas
históricas por meio do Centro de
Documentação (Cedahp), dotado
de equipamentos sofisticados e excelente infraestrutura. A biblioteca é
uma das melhores do Interior de São
Paulo e o curso tem convênios com
o Arquivo e o Museu Histórico de
Franca, além de manter um dos poucos grupos do Programa de Educação Tutorial do MEC: o PET/História.
Nas duas unidades, o estudante
pode estabelecer áreas de preferência para aprofundar os estudos.
Ele pode se dedicar, por exemplo, à
História do Brasil e das Américas, da
cultura, da economia, da diplomacia
e da educação.
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