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Disciplina: 

HH953 A - Ênfase em Patrimônio Histórico e Cultural I 

 

Informações gerais sobre o formato da disciplina: 
(Por favor responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das exigências da sua 
disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às recomendações previstas nas 
questões preliminares acima) 

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

- Qual plataforma será usada? Google Meet 
- Quantas dias por semana? 1 
- Quantas horas por dia? entre 2 e 3 horas 
- Qual o formato: Elaboração prévia de um comentário acerca dos textos e demais materiais indicados 

que deverá ser postado semanalmente no mural no Google Sala de Aula (Google Classroom). Discussão 
dos textos e demais materiais de apoio de forma síncrona. 

- As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma 
assíncrona? Não. Será disponibilizado o plano de aula e o resumo dos tópicos discutidos ao longo da 
atividade síncrona na aba de notas do Google Sala de Aula. 
 

 
1. Que tipo de material será utilizado na disciplina.  

Livros, capítulos de livros, artigos, cartas patrimoniais etc. serão disponibilizados em formato 
digital drive da disciplina; materiais audiovisuais e serão disponibilizados no mural da sala de 
aula virtual.  

 
 

2. Como será o formato de avaliação da disciplina?  
- Elaboração de comentários (mesclando formato individual e em pequenos grupos) que 
deverão ser postadas semanalmente antes da aula no mural da sala de aula. 
- A princípio, o curso conta com duas avaliações individuais escritas: a primeira de menor 
formato a ser entregue na segunda metade do curso, a segunda, mais longa, a ser entregue 
como atividade final. 

 
 

3. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso: 
- O programa detalhado será apresentado e discutido na primeira semana de aula. 
- A disciplina conta com a participação de pesquisadores convidados. 

 
 

 

Ementa:  

Histórias e teorias da preservação do patrimônio histórico e cultural. 
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Programa: 

Apresentação e discussão do programa e das avaliações 

 

Parte I  

- Primeiras cartas patrimoniais  

- As instituições de patrimônio  

- Exemplos de atuação e políticas de patrimônio 

- Mudanças de práticas e conceitos e a constituição de 1988 

- O processo de registro 

 

Parte II  

- Usos e visibilidade do passado 

- Paisagem Cultural e Antropoceno  

- Patrimônio Industrial  

- Patrimônio Cultural  

- Patrimônio Cultural 

- Patrimônios Sensíveis 

 

Parte III  

- Mineração: Patrimônio Industrial e Patrimônio Sensível 

- Patrimônio e Ditadura 

- Educação para o patrimônio 
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