
PPC/2018 – Curso de História  

Disciplinas Obrigatórias – Código e ementas (Consultar bibliografia no PPC/2018) 
 

7.1 EIXO CIENTÍFICO-CULTURAL 

 
FCH757 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA  

 CH: 60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Discussão acerca do objeto da História e da prática historiográfica. Epistemologia da História e 

conceitos básicos para o trabalho do historiador: História, memória, documento, verdade, temporalidade, 

etc. Reflexões sobre a História como disciplina escolar e consciência histórica. Desenvolvimento de 

atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

FCH758 - HISTÓRIA ANTIGA I - FCH 

CH: 60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Estudo das sociedades do antigo Oriente Próximo em seus aspectos políticos, econômicos, sociais 

e culturais. Identificação e análise das principais correntes historiográficas. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH336 - HISTÓRIA ANTIGA II -  DFCH 

CH: 60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa Historiografia sobre a Antigüidade Clássica e o conceito de História na Grécia Clássica. A 

civilização Greco-Romana e suas estruturas materiais e culturais. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH344 - HISTÓRIA MEDIEVAL -  DFCH 

CH:  60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa: Historiografia sobre o período medieval e a criação do conceito de Idade Média. Os processos de 

transformações socioeconômicos e religioso-culturais do mundo medievo. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH348 - HISTÓRIA MODERNA - DFCH 

CH:  60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa: Historiografia sobre o período Moderno e o conceito de modernidade. Formação e 

desenvolvimento do Sistema Capitalista. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH353 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I - DFCH 

CH:  60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa: Análise da longa transição do século XIX (1815-1914), movimentos sociais, políticos, culturais 

e transformações econômicas. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH357 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I I - DFCH 

CH:  60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Visão abrangente de temas considerados relevantes para a compreensão da História do século 

XX. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

FCH069 - ANTROPOLOGIA CULTURAL - DFCH 

H:  60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Situar a Antropologia Cultural enquanto campo do conhecimento no quadro das ciências sociais, 

pontuando seu processo de construção do objeto de estudo, seus instrumentos de análise e sua forma 

particular de abordagem das sociedades humanas. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática 

como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH300 - HISTÓRIA INDÍGENA - DFCH 

CH:  60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Compreender o protagonismo ameríndio na história do Brasil; aspectos da organização social e 

política das sociedades indígenas; guerras indígenas e os conflitos coloniais e pós-coloniais; a política 

indígena em face da política indigenista; a questão indígena na ditadura iniciada em 1964; culturas e 



movimentos indígenas na contemporaneidade e o processo de etnogênese. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH346 - HISTÓRIA DO BRASIL I  - DFCH 

CH:  60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa: Estudo da formação e características da sociedade da América portuguesa (séculos XVI-XVIII) 

através da análise crítica da historiografia referente ao período e da inquirição de documentos textuais e 

iconográficos. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH351 - HISTÓRIA DO BRASIL II  - DFCH 

CH:  60h  - Créditos: T02/P01 

Ementa: Enfoca o processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil; as conjunturas em torno da 

independência do Brasil; revoltas e movimentos sociais; projetos políticos que disputaram a formação do 

Estado ao longo do século XIX; o processo de desescravização; políticas migratórias; a questão racial no 

Brasil do século XIX; aspectos do processo econômico no Brasil oitocentista; a crise do regime monárquico. 

Atividade integradora da Prática como Componente Curricular. Desenvolvimento de atividade integradora 

da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH365 - HISTÓRIA DO BRASIL III - DFCH 

CH:  60h - Créditos: T02/P01 

Ementa: Discute o processo de instauração do regime republicano no Brasil; desigualdades e exclusões 

que caracterizaram a consolidação da Primeira República; a sociedade brasileira e o processo de pós-

abolição; processos migratórios; movimentos sociais e a luta pela cidadania; questionamentos e 

contradições ao regime republicano na década de 1920; modernização, política, sociedade e cultura entre 

1930 e 1937; o trabalhismo; o Estado Novo. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH403 - HISTÓRIA DO BRASIL IV -  DFCH  

CH: 60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Destaca as transformações sócio-políticas, econômicas e culturais do período de 

redemocratização do Brasil; a ditadura militar (1964-1985); movimentos de resistência à ditadura militar; 

contradições do processo de redemocratização do Brasil após o fim do período ditatorial; o debate e as 

abordagens sobre as questões da diversidade no Brasil; avanços e retrocessos na questão da cidadania e da 

democracia na história recente do Brasil. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH349 - HISTÓRIA DAS AMÉRICAS I – DFCH  

CH: 60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: O discurso historiográfico para a América Pré-Colonial e Colonial. As populações indígenas das 

diversas regiões da América (pré e pós conquista). Colonização e Independência nas diversas regiões 

americanas. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular 

voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH354 - HISTÓRIA DAS AMÉRICAS II - DFCH  

CH:  60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: O discurso historiográfico para América Contemporânea. Imperialismo, movimentos 

sociais e revoluções. Temas atuais de América. Desenvolvimento de atividade integradora da 

Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 

FCH768 - HISTÓRIA DA ÁFRICA – DFCH  

CH: 60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: O estudo da história da África abordando os processos sócio-culturais das trajetórias de suas 

sociedades e as investigações historiográficas realizadas acerca de suas experiências históricas. Análise e 

compreensão da trajetória e concepções teóricas centrais da historiografia africana e africanista; trajetória 

histórica africana entre os séculos VII e XIX. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH769 - HISTÓRIA DA BAHIA - DFCH 

CH:  60h – Créditos: T02/P01 



Ementa: Desenvolvimento de temas relevantes e específicos na área de História da Bahia, enfocando 

aspectos relativos sociais, políticos e culturais. Análise acerca dos debates e investigações historiográficas 

da Bahia. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH350 - HISTÓRIA E REGIÃO – DFCH  

CH: 60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: Leitura e pesquisa voltadas às relações entre História e Região, das construções de identidades 

regionais atentando para as especificidades dos processos locais. Desenvolvimento de atividade integradora 

da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH762 - HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA – DFCH 

CH:  60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Estudos das sociedades africanas cujos componentes étnico-culturais influíram na cultura 

brasileira. O processo de construção da identidade afro-brasileira; suas implicações sociais e 

políticas. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão 
 
 

7.2 EIXO DA FORMAÇÃO DOCENTE  
 

FCH388 - FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA – DFCH 

 60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: Como organizar os conteúdos programáticos: história temática, questão-problema, tema gerador, 

história sequencial e processual, história cronológica; o trabalho com os conhecimentos prévios dos alunos; 

os conceitos e as noções fundamentais: história, fato, acontecimento, evento, mudanças e permanências, 

processo histórico, estrutura e conjuntura, sujeito histórico, cultura, historicidade dos conceitos; as 

atividades de interpretação dos registros históricos. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática 

como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

CIE010 - DIDÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA – CIE 

 60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: A história da didática. O processo ensino-aprendizagem e práticas de ensino em diferentes 

tendências pedagógicas. O ensino de História e sua concepção de construção do currículo de educação 

básica. As abordagens de ensino: aspectos e fundamentos metodológicos. Ética e formação profissional. 

Planejamento e avaliação do ensino. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH760 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO - DFCH 

60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: Concepções filosóficas da educação na antiguidade. Teorias epistemológicas do conhecimento no 

contexto da educação  e da cultura. A complexidade  do conhecimento no pensamento medieval e o seu 

legado positivo e negativo para a  educação. A crise da ciência e a problemática da escola pública. As 

teorias filosóficas modernas e contemporâneas e suas interfaces na educação. 

 

FCH333 - HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA– DFCH 

60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Função social da Escola. Experiências do ensino de História. O ensino de história e os 

movimentos sociais. História da educação escolarizada. Desenvolvimento de atividade integradora da 

Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH764 - ARTES E ENSINO DE HISTÓRIA – DFCH 

 60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Arte como forma de conhecimento. O significado da arte na educação. O ensino de Arte: 

contextualização das linguagens na educação escolar. Estudo de suportes tecnológicos aplicados ao ensino 

de História, tais como ambientes virtuais de aprendizagem, editores de texto colaborativo, aplicativos, 

jogos, entre outros. Aplicação dos conhecimentos para o ensino e projetos de extensão. Desenvolvimento 

de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

CIE011 - POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO – CIE 



 60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Aspectos históricos da legislação da educação brasileira. O papel do Estado no 

desenvolvimento educacional. A atual Legislação da Educação Básica e do Ensino Superior. 

Financiamento da Educação. Aspectos Legais e reais da Formação e Atuação dos Profissionais 

da área educacional. Direito, democracia e cidadania. A política de formação do profissional da 

educação. Organização do ensino no Brasil. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática 

como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 

FCH341 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO – DFCH 

60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Contribuições das principais teorias psicológicas para o processo ensino-aprendizagem. Fatores 

ambientais, socio históricos e interpessoais da vivência escolar. Práticas pedagógicas contextualizadas em 

escolas e instituições locais. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH065 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO – DFCH 

 60h – Créditos: T02/P01   

Ementa: Aspectos Introdutórios da Sociologia relacionados à Educação. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

LTA354 - LIBRAS – DLTA 

 60h – Créditos: T02/P01   

Ementa. O cérebro e a língua de sinais. Processos cognitivos e linguísticos. Tópicos de linguística aplicados 

à língua de sinais: morfossintaxe. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. O processo de aquisição 

da leitura e escrita da língua de sinais. O alfabetismo na escrita da língua de sinais. 

Bibliografia Básica:  

FARIAS, Carla Valéria Souza e. Atos de fala: o pedido em língua brasileira de sinais. Dissertação de 

Mestrado em Linguística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.  

FELIPE, Tânia Amaral. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: s/n, 1997.  

_______ O signo gestual-visual e sua estrutura frasal na língua dos sinais dos centros urbanos brasileiros. 

Dissertação de Mestrado. UFPE, PE, 1988. 

 ________. A estrutura frasal na LSCB. Anais do IV encontro nacional da ANPOLL. Recife, 1989. p. 663-

672.  

_________. Aquisição de linguagem por crianças surdas. Monografia para conclusão da disciplina 

Psicolinguística no curso de Doutorado em Linguística. UFRJ, Rio de Janeiro, 1991. 

 

OPTATIVAS/ELETIVAS DO EIXO FORMAÇÃO DOCENTE 
CURRÍCULO – Eletiva - DCIE 

 60h/03 créditos  

Ementa: Currículo: fundamentos e concepções. Currículos e programas no Brasil. O currículo como campo 

de estudo e de investigação. As teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas. Currículo e histórias 

de disciplinas curriculares de linguagem. Tendências e questões atuais do currículo em diferentes níveis e 

contextos de formação em Letras. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E LINGUAGEM – Eletiva - DLA 

60H/03  

Ementa: Evolução histórica das tecnologias educacionais. As novas percepções de tempo e espaço e das 

relações de ensino aprendizagem. Os gêneros textuais da hipermídia e as implicações para o 

desenvolvimento da competência na leitura e na escrita. Desenvolvimento de atividade integradora da 

Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – DCIE (Eletiva) 

 60H/03 CRÉDITOS  

Ementa: Diferentes concepções de avaliação e suas implicações na prática educativa. A avaliação como 

instrumento indicador da organização e reorganização do trabalho docente. Avaliação como prática 

emancipatória e construção dialética. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 



DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DCJ (Eletiva) 

 60H/04 CRÉDITOS  

Ementa: O Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Educação profissional e proteção a saúde. 3. Conduta 

anti-social, crimes e infrações. 4. Medidas sócio-educacionais. 5. Acesso à justiça. Desenvolvimento de 

atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

7.3 Eixo Da Pesquisa Histórica  

 
LTA563 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS – DLA (LTA 563)  

CH:  75 horas / 04 créditos  

Ementa: Produção textual e leitura de gêneros acadêmicos. Fundamentos e estratégias lingüístico-

gramaticais e discursivas ao trabalho com o planejamento e a construção de textos: anotações, esquema, 

fichamento, resumo, resenha, relatório, monografia, artigo. A estrutura dos gêneros e normas da ABNT. 

 

FCH342 - TEORIAS DA HISTÓRIA I – DFCH 

60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: Da filosofia da História no século XVIII à Teoria da História no século XIX. Institucionalização 

da História e a formulação da História Ciência. Paradigmas epistemológicos da História no século XIX: 

Positivismo e Historicismo. Atividade integradora da prática como componente curricular. 

Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

FCH342 - TEORIAS DA HISTÓRIA II – DFCH 

60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Grandes correntes historiográficas do século XX: Escola dos Annales e História Social Inglesa. 

Crise da razão histórica e os novos debates historiográficos. História e dimensões: memórias, política, 

cultura. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH404 - PESQUISA HISTÓRICA I – DFCH 

60h – Créditos: T02/P01 

Ementa: Levantamento de questões para a pesquisa. Problematização do tema em discussão sobre fontes. 

Discussão bibliográfica. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH406 - PESQUISA HISTÓRICA II – DFCH 

60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Seminários de Pesquisa; Elaboração do Projeto de Pesquisa. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH407 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – DFCH 

120h – Créditos: 05 (T02/P02)  

Ementa: Pesquisa orientada. Seminários de orientação. Elaboração do TCC sob a supervisão do orientador. 

Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

Optativa: HISTORIOGRAFIA [BRASILEIRA]: – DFCH (Optativa) 

60h – Créditos: T02/P01  

Ementa: Exame crítico da produção historiográfica brasileira. Estudo das explicações historiográficas do 

processo de formação socioeconômico-político e cultural do Brasil, no que tange à metodologia e 

pressupostos. Exame das fontes bibliográficas básicas para o estudo dos diversos períodos e aspectos da 

História do Brasil. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular 

voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

METODOLOGIA DO ESTUDO DA HISTÓRIA -  DFCH (Optativa) 

60h – Créditos: T02/P01 – 

Ementa: Organização do trabalho acadêmico. Elementos de reflexão teórico metodológica para o estudo 

da História. Metodologia do estudo científico: citação, fichamento, estudo dirigido, elaboração de 



seminários, preparação de material para apresentação, resenha. Desenvolvimento de atividade integradora 

da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

7.4 Estágio Supervisionado Obrigatório 
 

FCH409 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – DFCH 

90h – Créditos: E02  

Ementa: Vivência do cotidiano da escola do ensino fundamental, através da observação participante, 

pesquisando o ensino de História, a estrutura física da escola, a proposta pedagógica e a organização do 

trabalho escolar. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular 

voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH410 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – DFCH 

90h – Créditos: E02  

Ementa: Intervenção em Instituições  de Educação Básica, com a finalidade de inserção do graduando em 

espaços educacionais alternativos e institucionais de ensino regular e não regular, através da experiência 

docente e aplicação de Projetos de Extensão. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como 

Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH411 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – DFCH 

90h – Créditos: E02 

Ementa: Componente curricular, com abordagem teórico-prática, que objetiva a inserção do graduando na 

realidade educacional da Escola da Rede de Ensino Fundamental, através da coparticipação dos graduandos 

nas atividades didático-pedagógicas e em todos os aspectos do processo de ensino e aprendizagem. 

Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

FCH412 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV – DFCH 

 135h – Créditos: E03 

Ementa: Componente curricular, com abordagem teórico-prática, que objetiva a inserção do graduando na 

realidade educacional das Escolas da Rede de Ensino Fundamental e Médio, através da regência e 

participação efetiva do graduando em todos os aspectos do processo de ensino e aprendizagem. Aplicação 

de projetos de pesquisa e extensão. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 

7.6 Laboratório de ensino – Prática como Componente Curricular 
 
FCH759 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA I – DFCH 

45h – Créditos: 03 (T01/P01) 

Ementa: Atividade integradora do semestre letivo a que corresponde o Laboratório, com ações de investigação, estudo 

e experimentação didática de questões de ensino e aprendizagem em História, em parceria com os(as) professores(as) 

da educação básica da região. Desenvolvimento de Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. Desenvolvimento de 

atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH763 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA II – DFCH 

75h – Créditos: 03 (T01/P02) 

Ementa: Atividade integradora do semestre letivo a que corresponde o Laboratório, com ações de investigação, estudo 

e experimentação de questões de ensino e aprendizagem em História, em parceria com os(as) professores(as) da 

educação básica da região. Desenvolvimento de Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. Desenvolvimento de 

atividade integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH765 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA III – DFCH 

75h – Créditos: 03 (T01/P02) 

Ementa : Atividade integradora do semestre letivo a que corresponde o Laboratório, baseada em ações de prática de 

ensino, de caráter extensionista, com planejamento prévio, execução e registro, direcionadas a espaços formais ou não 

formais de educação. Desenvolvimento de Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH766 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA IV – DFCH 

75h – Créditos: 03 (T01/P02)  



EMENTA ; Atividade integradora do semestre letivo a que corresponde o Laboratório, baseada em ações de prática 

de ensino, com ações de investigação, estudo e experimentação de questões de ensino e aprendizagem em História, em 

parceria com os(as) professores(as) da educação básica da região; debate sobre conflitos contemporâneos em 

perspectivas nacionais ou internacionais, como guerras, migrações forçadas, pobreza, genocídios, terrorismos, conflitos 

territoriais, globalização, com postura investigativa e reflexiva em face de realidades complexas.  Desenvolvimento de 

Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática como Componente 

Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH767 - LABORATÓRIO DE ENSINO V  – DFCH 

45h – Créditos: 03 (T01/P01) 

Ementa: Debate sobre conflitos contemporâneos em perspectivas nacionais ou internacionais, como guerras, 

migrações forçadas, pobreza, genocídios, terrorismos, conflitos territoriais, globalização, com postura investigativa e 

reflexiva em face de realidades complexas. Desenvolvimento de Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. 

 

FCH770 - SEMINÁRIO TEMÁTICO I – DFCH 

45h – Créditos: 03 (T01/P01)  

Ementa: Debate teórico e metodológico sobre a importância dos temas transversais na educação. Os conceitos de 

transversalidade e interdisciplinaridade e as suas implicações pedagógicas na educação básica. Seleção de temas 

transversais com base nas questões emergentes da realidade educacional brasileira. Desenvolvimento de atividade 

integradora da Prática como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

FCH413 - SEMINÁRIO TEMÁTICO II – DFCH 

45h – Créditos: 03 (T01/P01)  

Ementa: Debate contemporâneo de questões e de problemas socioculturais e educacionais emergentes, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras. 

Desenvolvimento de Projetos de Extensão e Iniciação a Docência. Desenvolvimento de atividade integradora da Prática 

como Componente Curricular voltada ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 


