
PROGRAMA DE CURSO
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LICENCIATURA EM HISTÓRIA

COMPONENTE: CHF318 - Tópicos Especiais em História do Brasil CARGA
HORÁRIA

T - 51 Total
60CURSO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA P - 09

Ementa:

Temas selecionados em história do Brasil. Aprofunda temas discutidos no âmbito da
disciplina de Brasil. Gênero, Política e Relações de Poder. Gênero, Cultura e Relações
Internacionais. Discute temas relacionados à pesquisa e a produção do docente
responsável pela disciplina.

Objetivos:

● Instrumentalizar os alunos para que possam avaliar possibilidades teóricas e
metodológicas para o estudo, a pesquisa e o ensino sobre a história do
movimento negro no Brasil.

● Abordar o conceito das ações afirmativas, o itinerário de sua implementação nas
universidades do Brasil e os desafios contemporâneos pós-cotas.

● Analisar a trajetória do movimento negro no Brasil destacando as suas formas de
resistência e desvelamento do racismo na sociedade brasileira.

● Analisar as possibilidades de aplicação das leis 10.639/03 e 11.645/08 no ensino
de história nos níveis fundamental e médio.

Conteúdo programático:

• As Ações Afirmativas no Brasil
✓ Conceito
✓ As ações afirmativas no ensino superior: Itinerários, ações e polêmicas

• O Movimento Negro no Brasil
✓ História e historiografia
✓ Lideranças e Ações
✓ Dilemas Contemporâneos

• As Leis 10.639/03 e 11.645/08 e o Ensino de História
✓ Trajetória e debates
✓ A aplicação da lei

• Desafios contemporâneos: políticas de ações afirmativas e o ensino de história no
século XX



Metodologia:

O curso será desenvolvido através de exposições dialógicas, tendo como ponto de
partida leituras programadas para posterior apresentação e discussão de textos no
decorrer das aulas, discussões em fóruns através do e-mail além da discussão de filmes
pertinentes às temáticas abordadas.

Avaliação:

Serão realizadas as seguintes atividades de avaliação: a) participação efetiva e crítica
nas discussões em sala de aula e em fóruns através do e-mail, b) apresentação de
texto em sala aula, seguido da elaboração de uma análise crítica constando a
argumentação do autor, diálogo com outros autores e outras observações que se
fizerem pertinentes; c) elaboração de um vídeo, podcast, fascículo ou sequência didática
com temática pertinente às questões abordadas na disciplina. Considerar-se-á também
assiduidade participação nas aulas e pontualidade na entrega das atividades solicitadas.
Os procedimentos de avaliação serão norteados em acordo com as orientações
específicas a cada atividade realizada
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