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APRESENTAÇÃO 
 

O 4º Encontro de Pesquisa em História da Universidade do Sagrado Coração, 

realizado entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2016, teve como tema “A 

Década do afrodescendente”. A opção pelo tema aconteceu durante a elaboração do evento 

4ª Consciência Negra, em 2015. Naquele momento fora decidido dar continuidade e 

aprofundar o tema sobre “A década do afrodescendente”. 

 Durante o ano de 2016 o corpo docente e discente do curso de História realizaram 

diversos trabalhos que, entre várias temáticas, contemplava as questões sobre os 

afrodescendentes. Com muito entusiasmo foram realizadas as pesquisas e não tardou 

surgirem resumos, resenhas e artigos sobre o tema durante as disciplinas do curso.  

  A elaboração do 4º Encontro de Pesquisa em História foi possível com a costumeira 

dedicação do corpo docente e o engajamento dos alunos, principalmente os represetantes 

de sala e equipe organizadora. O cuidado com a realização deste evento tornou-se 

imprescindível, pois um grande volume de trabalhos foram apresentados e seriam 

publicados nos Anais do evento. 

 A novidade deste evento foi a participação do curso de Filosofia que contriubuiu para 

reforçar os nossos trabalhos. Houve apresentação de uma palestra, uma mesa-redonda, uma 

oficina temática e oito seminários temáticos, sendo um especialmente dedicado para o tema 

do evento. Ao final foi realizado a entrega do prêmio Jovem Historiador, atividade que se 

tornou uma marca do curso de História da USC. 

 O 4º Encontro de Pesquisa em História deu continuidade a rota de estabilidade e 

crescimento do curso de História, refletiu o entusiasmo e o engajamento de todos aqueles 

que se dedicam com emoção e consciência ao conhecimento científico. 
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