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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE CONTRATOS

CADASTRO DOS LABORATÓRIOS DA UFPE
Nome do Laboratório: Laboratório de Aprendizagem e Ensino de História LAEH
Endereço: Av. da Arquitetura s/n CFCH
Departamento: DEPHIST - História

Centro: CFCH

Telefone: (81) 2126 8290

Fax:

Responsável pelo Laboratório: Arnaldo Martin Szlachta Junior
RG nº: 9.161.585-1 SSP PR

CPF nº 042.645.759-58

SIAPE nº: 3142803

E-mail: arnaldo.szlachta@ufpe.br

Documento que designa o responsável pelo Laboratório: Extrato de Ata de
aprovação do pleno do departamento de História da UFPE.
Chefe do Departamento: Romulo Luiz Xavier Do Nascimento
RG nº: 4661814 SDS PE

CPF nº 00796548439

SIAPE nº: 2474287

E-mail: romuloxaviern@gmail.com

Atividades desenvolvidas:
a) Ensino:
O laboratório atuará como suporte disciplinas de Metodologia do Ensino
de História e Estágio Supervisionado do Ensino de História disponibilizando
fontes históricas (adequadas ao Ensino funcamental e médio), sequências
didáticas, e resenhas de obras consagradas de novas perspectivas da pesquisa
do campo.
Uma das funções do laboratório é aproximar professores atuantes da rede
básica como os discente da UFPE, promovendo dessa forma uma articulação
entre teória e prática diminuindo essa dicotomia tõa comum na Universidade.
As atividades do laboratório buscarão contituir produtos para a Educação
Básica, principlamente para o cotidiano dos docentes em sala, para isso os
dicentes terão formações continuadas sobre conceitos e métodos com os
professores do integrados ao LAEH.
b) Pesquisa:
Os projetos de pesquisa dos docentes associados ao laboratório, que tem
como objeto as questões do Ensino, como o projeto de pesquisa do atual
coordenador que é sobre a pesquisa em livros didáticos, serão desenvolvidos

no âmbito do LAEH. A intenção é as discussão teóricas possam dar
subisídeos para os discentes desenvolverem seua pesquisas de iniciação
cinetífica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado
pofissional e academico e teses de doutorado.
Em relação a constituição de produtos de pesquisa, os docentes
associados ao LAEH serão incentivados a produzirem pesquisas
relacionadas ao Ensino de História na educação báscia, bem como
publicação de capítulos, livros e coletânias sobre a temática do Ensino de
História.
c) Extensão:
A extensão será um dos principais pilares desse laboratório universalizando
suas práticas para a comunidade interna e externa da UFPE. Além dos
produtos como os recursos e sequencias didáticas direcionados ás práticas
pedagógicas do Ensino de História, destacaremos ciclos de palestras de
especialistas da área para discentes e professores da educação básica,
convênios com o governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife
para realização de oficinas de fomração e trocas de experiências entre os
professores da rede básica e os discentes da UFPE.

Informação Complementar:
O Laboratório realiza 2 encontros mensais em reunião de discussão científica e
encontros propositivos para a confecção de produtos para o Ensino.
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