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EMENTA (Unidade Didática) 

Por um lado, a presente disciplina visa examinar o impacto social da utilização da Web (World Wide Web 
ou Rede de Alcance Mundial) na divulgação e disponibilização de acervos escritos, visuais e sonoros 
relacionados à Área de História. Ela também se preocupa com aspectos teóricos (brecha digital, 
alfabetização informacional) e éticos (autoria e intertextualidade) atinentes à Web. Por outro lado, a 
disciplina apresenta interface prática, pois  se espera que cada discente, ou dupla de discentes, mediante 
elaboração de projeto desenvolvido no âmbito da disciplina, promova a criação de um website específico,  
a ser publicado através de FTP.  
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1. Web e História: múltiplas demandas, diversas ofertas. 
2. Conceitos e linguagens da Web. 
3. Aspectos teóricos e éticos. 
4. Primeiro passo: elaboração de projeto. 
5. Um passo adiante: escolhas e tratamentos de conteúdos. 
6. Terceiro passo: programas e ferramentas de elaboração de arquivos HTML. (Hypertext Markup 
Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) 
7. Finalizando: o processo de publicação através da FTP. (File Transfer Protocol ou Protocolo para 
Transferência de Arquivos) 
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
O Aluno(a) deve ser capaz de identificar problemas éticos, autorais e intertextuais nas discussões que aproximam a 
Web e a disciplina da História.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O Aluno(a) deve desenvolver competências e habilidade para produzir um website voltado para o público interessado 
em instituições, exposições, acervos ou quaisquer outros conteúdos relativos à Área de História. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Discussão de textos alusivos a três temas mais gerais: 1. Web e "história digital"; 2. Ética, autoria e 
instituições públicas; 3. Desenvolvimento e desenvolvedores de websites. 
Elaboração em laboratório de website destinado a interessados na Área de História sob supervisão e 
orientação direta do Professor Responsável.  

 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será baseada, por um lado, na entrega de resumos de textos em sala de aula e no projeto de 
website a ser elaborado na primeira parte da disciplina. Os resumos de textos valerão 0,5 pontos, 
totalizando 4,0 pontos finais, ao passo que o projeto valerá de 0 a 2,0 pontos. Por outro lado, a avaliação 
também se fundamentará no resultado do processo de elaboração do website, que valerá de 0 a 4,0 pontos, 
e consistirá no trabalho final da disciplina. 
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