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Estudos de revisão historiográfica sobre a expansão colonial europeia e a formação das sociedades coloniais 

 

 

1) Discussão e construção de conceitos 
2) Expansão Europeia e a construção dos Impérios: colonização, invasão e conquista
3) Os grandes Impérios Coloniais:

- Portugal 
- Espanha 
- França 
- Inglaterra 

4) O impacto da colonização sobre o 
 

 
Capacitar e oferecer instrumentos ao
acadêmicos sobre a História dos Impérios Coloniais

Capacitar o alunato: 
- leitura e compreensão de textos sobre a 
documentação e bibliografia; 
- construção de conhecimentos e elaboração de produtos relativos à História dos Impérios Coloniais

 
Aulas expositivo-dialogadas, com uso de recursos de informática. Realização de seminários. Elaboração e discussão de projetos 
e textos nas diversas modalidades da produção acadêmica.

- Efetiva participação nas atividades desenvolvidas em sa
- Elaboração e apresentação de trabalho em grupo;
- Realização de um trabalho individual;
- Elaboração de relatórios de leitura e de atividades
Cada um dos tópicos acima constituirão 25% da nota total
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Ficha 2 (variável) 
 

 

História dos Impérios Coloniais 

) Semestral      () Anual () Modular 

requisito: Não Modalidade: () Presencial    () Totalmente EaD(  )..............

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Estudos de revisão historiográfica sobre a expansão colonial europeia e a formação das sociedades coloniais 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Discussão e construção de conceitos para o estudo da História dos Impérios Coloniais;
Expansão Europeia e a construção dos Impérios: colonização, invasão e conquista 
Os grandes Impérios Coloniais: 

sobre o outro: África, Ásia e América 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar e oferecer instrumentos aos alunos e alumas para a compreensão  e construção de conhecimentos e produtos 
acadêmicos sobre a História dos Impérios Coloniais 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

sobre a História dos Impérios Coloniais através do estabelecimento de conceitos, uso de 

construção de conhecimentos e elaboração de produtos relativos à História dos Impérios Coloniais
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

dialogadas, com uso de recursos de informática. Realização de seminários. Elaboração e discussão de projetos 
e textos nas diversas modalidades da produção acadêmica. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula e extra-classe, assiduidade e pontualidade;
Elaboração e apresentação de trabalho em grupo; 
Realização de um trabalho individual; 
Elaboração de relatórios de leitura e de atividades 

Cada um dos tópicos acima constituirão 25% da nota total 

Código: HH171 

 

..............% EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

Estudos de revisão historiográfica sobre a expansão colonial europeia e a formação das sociedades coloniais  

dos Impérios Coloniais; 

para a compreensão  e construção de conhecimentos e produtos 

História dos Impérios Coloniais através do estabelecimento de conceitos, uso de 

construção de conhecimentos e elaboração de produtos relativos à História dos Impérios Coloniais 

dialogadas, com uso de recursos de informática. Realização de seminários. Elaboração e discussão de projetos 

classe, assiduidade e pontualidade; 
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