
Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
Graduação em História 
Trabalho final do curso de História Moderna – 2015.2 
Professor Rodrigo Bentes Monteiro 

Prazo improrrogável de entrega: até 21/03/16, no dia da prova. 

O trabalho consiste na realização de 5 fichamentos escritos por extenso (não em 
forma de itens) sobre os conteúdos dos textos abaixo. Além disso, cada autor deve 
receber informações sobre sua carreira, o livro que escreveu, sua abordagem 
historiográfica, que podem ser obtidas na internet, ou nos próprios livros, encontrados 
em bibliotecas. Autores/leituras a serem contemplados:  

ANDERSON, Perry. “O Estado absolutista no Ocidente”, in Linhagens do Estado 
Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 15-41.  

KANTOROWICZ, Ernst. H. “O problema: os Relatórios de Plowden”, “Shakespeare: 
o rei Ricardo II”, in Os Dois Corpos do Rei. Um estudo sobre teologia política 
medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 21-47.  

STONE, Lawrence. “As origens sociais da Revolução Inglesa, in Causas da 
Revolução Inglesa 1529-1642. Bauru: Edusc, 2000, p. 71-96.  

KOSELLECK, Reinhart. “A estrutura política do Absolutismo como pressuposto do 
Iluminismo”, in Crítica e Crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. 
Rio de Janeiro: Eduerj / Contraponto, 1999, p. 19-47.  

VENTURI, Franco. “Reis e repúblicas nos séculos XVII e XVIII”, in Utopia e 
Reforma no Iluminismo. Bauru: Edusc, 2003, p. 53-98.  

O trabalho, individual  ou em dupla, deve ser digitado em computador com letra times 
new roman, tamanho 12, com espaço 1,5 entre linhas, com o texto justificado e 
formatação normal. Seu limite é de 8 páginas impressas. Os títulos dos capítulos e 
livros trabalhados devem vir especificados como acima, bem como os sites da internet 
e outros livros consultados devem vir com as referências completas. Para 
especificação de sites, usar a formula: Disponível em www.etcetcetcetc Acesso em 
??/??/15.  

O que se espera do trabalho é um esforço de síntese dos alunos em relação às 5 
leituras realizadas na parte final do curso. Portanto, deve-se evitar o abuso de 
citações, tanto em relação aos textos principais como nas leituras acessórias para 
informação historiográfica. Será normal encontrar mais informações sobre um autor 
do que sobre outros. Nada impede que os alunos se ajudem na busca dessas 
informações, mas a construção dos respectivos textos deve ser totalmente original. Os 
trabalhos que não atenderem a essas especificações de forma, e que constituírem 
plágio, mesmo que parcial, de outros trabalhos de alunos ou de outras leituras 
impressas ou da internet, terão avaliação igual a zero.  

	  


