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Ementa de Disciplina 2022/1: 
 

Disciplina: 
 

Metodologias de pesquisa em Humanidades Digitais 
 

Código: COC-XXX 

Curso: Mestrado/Doutorado 

Status: Eletiva 

Professores responsáveis: Daiane Rossi (PPGHCS/COC) e Fábio Gouveia (PPGDC/COC) 

Carga horária: 120hs         

Créditos: 04 

Dia/Horário: Segunda-feira - 08:00-12:00h 

Início do curso: 21/03/2022 

Local das aulas: Remoto – Zoom  

 

Ementa: 

 

Apresentação das Humanidades Digitais e os diversos métodos e ferramentas utilizadas nos seus 

estudos. A disciplina se dividirá em três momentos, sendo o primeiro focado em aspectos teóricos 

com palestras de pesquisadora(e)s que atuam no campo e indicação de leituras, o segundo com 

aulas apresentando metodologias e ferramentas de pesquisa com parte prática conjunta, e o terceiro 

dedicado à orientação coletiva dos trabalhos finais da disciplina. 

Na primeira aula iremos definir conjuntamente, a partir das experiências e demandas de cada 

aluno(a), quais serão as ferramentas que iremos aprofundar ao longo da disciplina, sobretudo no 

segundo módulo.  

A disciplina ocorrerá online em plataforma digital definida pela pós-graduação. Espera-se que a(o)s 

aluna(o)s consigam acesso à um computador com configuração atualizada para poder acompanhar 

a disciplina.  

 

Metodologia 

Disciplina teórico-prática em formato online com atividades orientadas coletivamente. 
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Avaliação 

A avaliação será efetuada em duas etapas. Primeiro com a apresentação ao grupo de uma breve 

proposta de um projeto de pesquisa que utilize ferramentas das humanidades digitais (10 slides no 

máximo) seguida de escuta da contribuição dos colegas e professores e, posteriormente, entrega de 

versão escrita do trabalho com no máximo 10 páginas. Serão dedicadas uma ou duas aulas finais 

do curso para orientação coletiva dos trabalhos e para sanar dúvidas. 

Observação: será possível a apresentação do próprio projeto de pesquisa de cada aluno(a), desde 

que adaptado a alguma ferramenta das humanidades digitais.  

 

Aulas: 

 

Módulo 1: Introdução as Humanidades Digitais (2/3 aulas) 

Módulo 2: Métodos e Ferramentas em Humanidades Digitais (8/10 aulas) 

Módulo 3: Orientação coletiva dos trabalhos finais (2/3 aulas) 
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