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EMENTA (Unidade Didática)

Atividade  laboratorial  de  aprofundamento  sobre  temas  monográficos  de  História  do  Brasil,

envolvendo a transposição didática  de conteúdos e metodologias,  bem como aplicação dos

resultados da pesquisa histórica para ambientes de ensino.

PROGRAMA

O objetivo central da disciplina será a análise histórica e social dos processos emigratórios de
brasileiros, desde os anos 1980, com foco em pesquisa empírica e análise das associações de
brasileiros no exterior
A disciplina será dividida em atividades teóricas (30h) e prática de laboratório (60h). A primeira
versará  sobre  discussão  teórica  da  migração  internacional,  com  ênfase  à  emigração  de
brasileiros.  Na prática de laboratório  será desenvolvido e aplicado um questionário  junto às
associações de brasileiros no exterior. A finalidade dessa pesquisa será traçar um perfil dessas
entidades.

OBJETIVO GERAL

Elaboração e aplicação de pesquisa junto a associações de brasileiros no exterior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar um estudo teórico sobre movimentos migratórios contemporâneos, em especial a 

emigração de brasileiros;
 Desenvolver, aplicar e analisar um questionário a ser utilizado on line,  junto as associações 

de brasileiros no exterior;

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A  disciplina  será  desenvolvida  mediante  aulas  expositivo-dialogadas,  quando  serão
apresentados as principais teses que caracterizam os processos migratórios contemporâneos.



Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, textos
para leitura e discussão.
A fase laboratorial será realizada com o desenvolvimento, aplicação e análise de pesquisa junto
as associações de brasileiros no exterior. Esse trabalho será desenvolvido no laboratório de
informática  do  Setor  de  Humanas.  Será  exigido  dos  alunos  um  conhecimento  básico  de
informática

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 Trabalho escrito, individual ou em dupla, tendo como base o programa e a bibliografia da 
disciplina;

 Uma prova escrita, tendo com base ao textos analisados em sala.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

 CASTRO, Mary Garcia. Migrações internacionais: contribuições para políticas.  Brasília:
CNPD, 2001.

 HIRANO,  Sedi;  NASCIMENTO,  Milton  Meira do. Formação da sociedade moderna no
Brasil: capitalismo  moderno:  relações  Brasil  /  Estados  Unidos,  mercado  e  migrações
internacionais. [São Paulo]: Humanitas, [2005].

 MARGOLIS,  Maxine  L.  Little  Brasil.  Imigrantes brasileiros em Nova York.  Campinas
(SP): Papirus, 1994

 RAMOS, Silvana Pirillo. Hospitalidade e migrações internacionais: o bem receber e o ser
bem recebido. São Paulo: Aleph, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)
 CAVALCANTI, L.  et. al.  (Org.) Dicionário crítico de migrações internacionais. Brasília:

Editora Universidade de Brasília, 2017, pp. 476-485.
 BÓGUS,  Lucia  ;  BAENINGER,  Rosana.  A  nova  face  da  emigração  internacional  no

Brasil. EDUC-Editora da PUC-SP, 2018..
 KAWAMURA, Lili Katsuco. Para onde vão os brasileiros?: imigrantes brasileiros no Japão.

2. ed. rev Campinas, SP: Unicamp, c2003.
 FÉLIX, Rosana Dalla Costa. Brasileiros na Itália - a migração motivada pelo direito à

cidadania  italiana. 2008.  77f.  Monografia  (especialização)  -  Universidade  Federal  do
Paraná, Setor de Ciencias Humanas Letras e Artes, Curso de Especializaão em Relações
Internacionais.
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


	PROGRAMA

