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Curso de História da UFPE
M

uita gente já O"ijviu o chavão:
"povo sem memória, povo sem
história". Talvez por isso, toda vez que
se pensa em curso de História, associase o mesmo fato de decorar dátas e
nomes de pessoas ou acontecimentos
importantes de determinadas épocas ou
períodos históricos. Para Marcos
Albuquerque, Coordenador do curso de
História da UFPE, "o curso possui wna
concepção voltada para o entendimento
da sociedade humana, quer de wna
sociedade específica, quer da hwnanidade de um modo geral"·.
Um historiador possui em suas
mãos o poder de formar e ampliar o
conhecimento e a compreensão dos di- sa. O dia-a-dia de um bacharel em
versos aspectos da atuação e Cta vida do História consiste em selecionar, classifihomem, no passado e no presente. Por car e relacionar dados levantados em
isso, é pré-requisito básico para o futuro bibliotecas, arquivos e diários particulaprofissional, ser capaz de refletir, argu- res. Feito isso, ele procura conferir a
mentar e transmitir idéias com clareza e autenticidade da fonte e analisar a immétodo, ;ilêm de se interessar por ques- portância, e o significado científico do
tões sociais e pela leitura. Na UFPE, o material pesquisado. Assim, há condialuno encontra um vasto acervo de do- ções de interpretar criticamente os aconcumentos catalogados tlll Divisão de tecimentos passados e atuais, bem como
PesquisaHistórica.
as condições econômicas, culturais e
sociais que lhes deram origem. ConcluO CURSO DA UFPE
ído o curso, o profissional tem ainda a
opção de continuar sua formação acadêCom duração mínima de 4 anos, mica, pois o Departamento de História
o curso de História da UFPE é ministra- oferece os cursos de mestrado e Doutodo no turno da tarde. "Possivelmente, rado.
ele também será oferecido à noite",
ATIVIDADES
adianta Marcos Albuquerque. O curso
oferece Licenciatura e Bacharelado, de
O Departamento de História da
acordo com o interesse específico de
UFPE desenvolve atividades didáticas e
cada aluno.
inúmeras pesquisas na área, com a parNo caso de dedicar-se ao magisticipação dos alunos nos projetos de
tério, há a opção para o ensino médio,
pesquisa, que pode ser voluntária ou
que oferece possibilidades tanto na rede
através de bolsas de iniciação científica.
pública quanto na rede privada: e parao
O curso dispõe de laboratórios de Arnível superior, queprep,ara o aluno para queologiaedePaleografia. Os professolecionar em universidades federais ou res, que em sua maioria possuem
particularés, da capital ou do interior.
mestrado ou doutorado, têm wna vida
Se o aluno optar pelo Bacharela- acadêmica intensa. ·s eus trabalhos são
do, o s~u campo de atuação estará vol- publicados e analisados em congressos,
tado à pesquisa, tanto nas universidades dando-lhes renome nacional e internacifederais como nos institutos de pesqui- onal.
O

