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EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo das sociedades americanas com ênfase nas formas de inserção na ordem capitalista e sua contestação 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

- Processos de Independência nas Américas 

- Abolição e Pós-abolição nas Américas 

- Construção das Nações e Estados Americanos  

- Autoritarismos e Populismos na América 

- Economia, sociedade e globalização nas Américas 

 

OBJETIVO GERAL 

- Instrumentar o alunato à leitura e interpretação de obras historiográficas e documentos, produção de conhecimento e ensino da História da                      

América, das independências aos nossos dias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Capacitar o alunato à produção de pesquisa e textos acadêmicos; 

- Desenvolver técnicas e metodologias do ensino de história da América contemporânea; 

- Gerar instrumentos para a interpretação dos fenômenos sociais e políticos americanos; 

- Exercitar a leitura e redação de diferentes estilos de escrita acadêmica; 

  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo-dialogadas, seminários, análises de produção historiográfica e documentos de                 

época, com atividades e exercícios de produção de textos, análises historiográficas, interpretação de fontes documentais a serem                 

desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, sob forma de pesquisas bibliográficas e documentais.  

Recursos pedagógicos: quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da biblioteca e seu acervo e                       

acervos digitais 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. Realizará um mínimo de quatro atividades, podendo ser                    

estas em grupo ou individuais. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da nota, bem como a demonstração                     

de ter procedido as leituras subsidiárias previstas para as unidades e a participação nas atividades propostas. Os detalhes do sistema de                     

avaliação bem como o calendário das atividades juntamente com o programa detalhado da disciplina e programação de leituras subsidiárias                   

serão apresentados no primeiro dia de aula, tendo em consideração o calendário acadêmico dessa universidade e atividades acadêmicas                  

específicas do Departamento de História. 
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Informações Adicionais 

 

- Todos os trabalhos desenvolvidos na disciplina são AUTORAIS, não sendo aceitas cópias totais ou parciais, diretas ou indiretas de                     

trabalhos de autoria alheia, com ou sem permissão do autor, sem a devida referência. A entrega de cópia de trabalhos sem a devida                         

referência implica em PLÁGIO ACADÊMICO, o qual é crime e tem sanções legais e institucionais previstas. 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 à professora 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, 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 americaufpr@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. 

 

Professora da Disciplina:  Martha  Daisson Hameister 

 

Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Clóvis Grunner 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf
mailto:americaufprmh@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/id5miwndy4ct59j/plagio_academico%20INCA.pdf

