
Laboratórios de Pesquisa  
 
Laboratório de Ensino de História (LEPH/DHCS/UFG/CAC): subunidade destinada 
a dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao curso de 
História, em especial aquelas desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência/PIBID História e pelo Programa de Licenciatura/PROLICEN.  
 
Laboratório de Prática de Pesquisa em Patrimônio Histórico-Cultural 
(LAPHIS/DHCS/UFG/CAC): subunidade destinada à instrumentalização teórica e 
prática dos discentes na compreensão do que é patrimônio histórico/cultural e na 
atuação do historiador neste campo específico.  
 
Laboratório de Prática de Pesquisa em Fontes Históricas 
(LAFOHIS/DHCS/UFG/CAC): subunidade destinada à organização de bancos de dados 
sobre o processo de ensino-aprendizagem de cunho disciplinar e transdisciplinar, 
possibilitando o acesso a informações bibliográficas, relatos de experiências e outros 
acertos ou índices temáticos considerados relevantes. 
 
Laboratório de Educação e Diversidade (LED/DHCS/UFG/CAC): subunidade 
destinada à instrumentalização dos discentes para as práticas educativas em História e o 
diálogo com a diversidade e a polifonia do mundo atual na sala de aula, em particular 
sobre a problemática das diversidades étnicas, de gênero e de orientação sexual.  
 
Laboratório de Educação e Linguagens (LABEL/DHCS/UFG/CAC): subunidade 
destinada à instrumentalização para o trabalho docente, elaboração e avaliação de 
recursos didático-pedagógicos para emprego na educação básica.  
 
Laboratório de Práticas Educativas e Conteúdos Escolares 
(LECE/DHCS/UFG/CAC): subunidade destinada à fomentar o diálogo sistematizado 
dos conteúdos de História do Brasil, América e Geral de cunho acadêmico com os 
conteúdos propostos para Ensino médio e fundamental.  
 
Laboratório de Linguagem e Representações Culturais (LLRC/DHCS/UFG/CAC): 
subunidade destinada ao estudo e análise das formas de produção e fruição dos artefatos 
culturais no interior de grupos e coletividades, bem como, das representações que 
emergem desses espaços sociais.  
 
Laboratório de Audiovisual (LA/DHCS/UFG/CAC): subunidade destinada ao estudo 
da linguagem audiovisual: técnicas de roteirização, iluminação, produção, sonorização, 
gravação, edição e finalização em audiovisual.  
 
Laboratório de Etnografia, Arqueologia e Museologia (LEAM/DHCS/UFG/CAC): 
subunidade destinada ao estudo da Arqueologia, Arqueologia pré-histórica e histórica, 
preservação patrimonial e práticas de pesquisa. Museu e Museologia.  
 
Laboratório de Apoio à Pesquisa e Ensino de Cinema e História -  (LAPECHI- 
DHCS/ UFG CAC/): subunidade destinada à instrumentalização teórica e prática dos 
discentes no uso do cinema como fonte e recurso nas aulas de História, fomentando 
debates, análises e produções sobre a relação cinema-história.  O LAPECHI é 
responsável pela organização e catalogação de acervo, organização e exibição de 
oficinas e mostras temáticas.  



 


