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É tarefa da Geografia descrever e analisar a 
combinação de elementos naturais e sociais, que 
constitui a realidade geográfica, via articulação 
entre o teórico e o empírico, acompanhando 
assim as discussões mais recentes no âmbito da 
ciência geográfica brasileira e mundial.  
Esta alteração curricular tem como compromisso 
a formação de profissionais na área da ciência 
geográfica, que venham a contribuir de forma 
crítica e criativa para o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental do Brasil e, em 
especial de Santa Catarina, garantindo a 
construção da cidadania de seu povo.  

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.  

Perfil profissional previsto para o egresso; 
 Corpo docente altamente qualificado na 
área; 
 Constante atividade de produção científica; 
 Laboratórios e núcleos vinculados ao 
curso; 
Envolvimento dos alunos nas ações de 
ensino / pesquisa e extensão; 
Sintonia do projeto pedagógico com as 
proposições das Diretrizes Curriculares dos 
Cursos de Geografia. 
 

Última Reforma Curricular 

      Renovação do reconhecimento: 
Decreto número 4.596 de 31/07/2006 

 

  Aspectos a Melhorar: 
 Repensar as disciplinas optativas; 
 Possibilitar duas entradas anuais; 
 Verificar a indicação bibliográfica do 
curso; 
 Ampliar urgentemente o quadro de 
professores efetivos; 
 Redimensionar os espaços físicos e 
instalações do curso no novo prédio; 

Dados  2010/1 
 № de turmas: 05 
 № de acadêmicos: 146 
 № de Professores: 15 
 № Efetivos: 11 
 № Substitutos: 04 
 № Doutores: 09 
 № Mestres: 06 

 
№ Projetos de Ensino: 02 
 
№ Projetos de Pesquisa: 14 
 
№ Ações de extensão: 08 
 

 Aspectos Atingidos a Partir da Avaliação 
do Conselho 

 

 


