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Disciplina:

HH092 A e B – Introdução à História: ProFIS

1. A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao mesmo tempo)?

Sim ( X ) Não ( )

Se sim, responda:

- Qual plataforma será usada?: Google Meet, Moodle, YouTube, WhatsApp

- Quantas dias por semana?: Atividades síncronas acontecerão uma vez por semana.

- Quantas horas por dia?: Duas horas.

- Qual o formato (expositivo, seminário, etc.): Plantão de dúvidas, debates em fóruns e

acompanhamento de atividades desenvolvidas pelos alunos e alunas.

- As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma

assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as que não puderem participar

das atividades síncronas? (por exemplo: disponibilizar plano de aula, powerpoint, bibliografia e/ou

videografia). Os alunos terão acesso a vídeos/áudios com conteúdos das aulas teóricas. Serão

oferecidos também roteiros de leitura e discussão. Atividades síncronas de plantão de dúvidas podem

vir a ser gravadas e disponibilizadas para a turma, caso observem-se dúvidas amplas e coletivas.

2. Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex. Documentos de texto (livros, artigos),

imagens, vídeos, podcasts, etc.? Conteúdos de websites diversos, textos e capítulos de livros

ficcionais e não-ficcionais, filmes, músicas, pinturas, fotografias.

3. Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao menos as seguintes

questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2) Serão atividades individuais ou em

grupo; 3) Qual o formato da avaliação. As atividades de avaliação serão assíncronas e

individuais, centradas em exercícios de análise de fontes e na discussão dos principais

conteúdos debatidos ao longo do semestre. Será proposta uma análise de fonte imagética,

valendo 30% da nota, a partir de roteiro previamente estabelecido, e uma prova com

conteúdos específicos da disciplina. Maiores detalhes acerca das avaliações serão oferecidos na

primeira aula.

4. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso: Conteúdos teóricos serão

disponibilizados semanalmente em plataforma de áudio/vídeo mais acessível aos alunos e

alunas. Serão oferecidos roteiros de leitura e conteúdos complementares. Atividades de

acompanhamento e plantões de dúvida serão constantes.
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Ementa:

Apresentação geral da história como ambiente de produção de conhecimento específico e polêmico

Programa:

A disciplina pretende ser um espaço de apresentação das formas de construção do conhecimento

histórico e de reflexão sobre seus modos de produção. Para tanto, a leitura da bibliografia selecionada

será balizada com o trabalho com diferentes tipos de fonte - literatura, cinema e história em

quadrinhos, por exemplo -, objetivando sensibilizar o olhar dos estudantes para a sociedade

contemporânea a partir da discussão de conceitos como identidade, nacionalismo, gênero e racismo,

por exemplo.
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e Terra, 1988.
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SAID, Edward W. - Humanismo e crítica democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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2016.

Observações:

Para esclarecimento de dúvidas e agendamento de horários para atendimento, escrever para

gomesg@unicamp.br

Alterações na proposta poderão ser feitas a partir do diálogo com alunas e alunos ao longo do semestre.


