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EMENTA (Unidade Didática)  
Estudo das sociedades que se formaram na Península Ibérica, sua relação com o ambiente e seus processos 
históricos História e Historiografia em diferentes formas de apresentação. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
- Ferramentas auxiliares para o aprendizado de história;  
- Vestígio do Passado, Documentos e Fontes para uso em investigação acerca da História Ibérica; 
- Pré-história e História da Península Ibérica; 
- O Estado Moderno e a centralização do poder na Península Ibérica; 
- A Península e os Descobrimentos da Era Moderna; 
- Impactos da Revolução Francesa sobre o Mundo Ibérico; 
- O século XX: repúblicas, golpes de Estado, ditaduras e redemocratizações 

OBJETIVO GERAL 
Instrumentar os alunos e as alunas, através de bibliografia geral e específica, de procedimentos teórico-
metodológicos e de meta-documentação à análise e à interpretação da história e historiografia das sociedades 
ibéricas, dos processos inerentes à sua história, da construção das memórias históricas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Capacitar à elaboração de textos acadêmicos e em suas diversas modalidades, à elaboração de trabalhos em 
colaboração, ao uso de ferramentas de busca de documentos e referências bibliográficas. Capacitar para a pesquisa, 
produção de conhecimento e produção de materiais de diferentes naturezas relativos ao recorte geográfico 
delimitado pelo foco da disciplina. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo-dialogadas, seminários, análises de produção 
historiográfica, de documentos históricos e de produtos culturais e educativos. Ocorrerão atividades e exercícios de 
produção de textos, de análises historiográficas, de interpretação de fontes documentais, de elaboração de recursos 
associados ao ensino de história.  
Recursos pedagógicos: 
quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso intensivo da biblioteca e seu 
acervo e acervos digitais bibliográficos e documentais disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam 
leitura prévia dos textos indicados como suporte para as unidades temáticas. 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado na totalidade de sua participação nas atividades propostas, individuais ou em grupo, em sala 
de aula ou atividades de campo. Realizará um mínimo de quatro atividades de avaliação podendo ser estas em grupo 
ou individuais. A frequência e pontualidade, o bom uso da língua portuguesa, a autonomia na obtenção de recursos 
adicionais, a participação efetiva nos debates e a atividades que demandem empenho coletivo e colaboração 
também serão observadas para a composição da nota, assim como a demonstração de ter procedido as leituras 
subsidiárias previstas para as unidades. Os detalhes do sistema de avaliação bem como o calendário das atividades 



juntamente com o programa detalhado da disciplina e programação de leituras subsidiárias e demais atividades serão 
apresentados nos primeiros dias de aula, tendo em consideração o calendário acadêmico dessa universidade e 
atividades acadêmicas específicas do Departamento de História. 
 
IMPORTANTE: Informações Adicionais 
- Todos os trabalhos desenvolvidos na disciplina são AUTORAIS, não sendo aceitas cópias totais ou parciais de 
trabalhos de autoria alheia, com ou sem permissão do autor, sem a devida referência. A entrega de cópia total ou 
parcial de trabalhos de autoria alheia  implica em PLÁGIO ACADÊMICO, o qual é crime e tem sanções legais e 
institucionais prescritas. A entrega de trabalhos copiados, ainda que com cópia parcial ou de pequenos trechos, 
paráfrases, etc. acarretará REPROVAÇÃO na atividade, sendo-lhe atribuído o valor ZERO na primeira vez e 
REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA no caso de reincidência, cabendo ao professor encaminhar para que se tomem as 
demais medidas cabíveis de acordo com a legislação vigente no país e com os Regimentos Internos desse Curso de 
Graduação e dessa Universidade. Sobre o Plágio Acadêmico ver:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf 
-  a presente programação, as formas de avaliação, as metodologias de ensino, a bibliografia e demais itens aqui 
colocados estão sujeitos à alterações, substituições, inclusões e retiradas a critério da professora, visando a melhor 
apreensão e desenvolvimento dos conteúdos bem como a sua valorização com as ferramentas de avaliação 
readequadas em atenção a novas demandas surgidas no desenvolvimento da disciplina. Qualquer alteração será 
precedida de aviso aos alunos matriculados e identificados conforme orientação abaixo; 
- todos os alunos regularmente matriculados deverão enviar mensagem para moderna.ufpr.mh@gmail.com, 
incluindo no título NOME COMPLETO e endereço eletrônico válido. Somente por essa caixa de mensagens se 
darão as trocas de mensagens, avisos, envios de materiais extras, acesso aos cronogramas atualizados de leituras e 
textos, propostas de atividades e envio e recebimento de arquivos com as atividades escritas solicitadas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. A América Latina Colonial v.1. Trad. Magda LOPES. São Paulo /Brasília: 
Edusp/Fundação Alexandre de Gusmão, 1999. (ou qualquer outra edição) 

GRUZINSKI, Serge. Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histories. TOPOI, Revista de História do 
Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ, v. 2, p. 175–195, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/topoi/v2n2/2237-101X-topoi-2-02-00175.pdf>   

TENGARRINHA, José. História de Portugal. Bauru, SP: Edusc; Sao Paulo: Unesp; Portugal: Instituto Camões, 2001. (ou 
qualquer outra edição) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
WESSELING, Henk. História do Além-mar. In: A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1991. (ou 
qualquer outra edição) 

HESPANHA, António Manuel. Porque é que foi “portuguesa” a expansão portuguesa? ou  O revisionismo nos trópicos. In: O  
espaço atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades. Lisboa: CHAM-FCSH-UNL/IICT, 2005. Disponível em: 
<http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/antonio_manuel_hespanha.pdf> 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Semeador e o Ladrilhador. In: ______ Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 
1995. (ou qualquer outra edição) 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


