
Ficha 2 (variável) - Período especial 

Disciplina ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (Resolução 65/2020-CEPE) 

  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: Oferecer às estudantes e aos estudantes 
a oportunidade de adiantamento do currículo conforme o disposto na 
Resolução 65/2020-CEPE, promovendo atividades que delineiam modos de 
apropriação de materiais bibliográficos e cinematográficos segundo a 
especificidade do curso de História-memória e imagem. Serão 22 horas 
síncronas e 36 horas assíncronas, mais 2 horas de avaliação final, ao longo 
de 8 semanas entre novembro/20 e janeiro/21. 

Disciplina: Instituições Culturais e Memória Código: HH 298 

Natureza:  

( X ) Obrigatória  

() Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual    
(  ) Modular 

No. de vagas: 30 

CH Total: 60 

CH semanal:08 
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EMENTA 

Estudos sobre espaços de guarda e de produção da memória 
documental, em seus diferentes suportes. 

  
Abordagem da ementa: Discussões sobre memória e sua produção e seus 
espaços de produção e reprodução. 

PROGRAMA 

1. Memória e história; 



2. Monumentos, documentos e lugares de memória; 

3. Patrimônio Histórico e identidade.  

OBJETIVO GERAL 
Discutir a relação entre História e memória, e seus espaços de guarda e 
produção.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
_____________________________________________ 
Discutir a relação história e memória. 
Abordar os mecanismos de produção da memória 

Discutir a relação entre memória e a construção de identidades sociais; e o 
lugar do patrimônio histórico e cultural na afirmação das memórias sociais e 
coletivas.  

 

 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e CRONOGRAMA 
  
A disciplina contará com atividades remotas assíncronas e síncronas na 
forma de exposição e debate presencial síncrono remoto, leituras de textos e 
filmes fornecidos por meio remoto, assistência dos filmes pautados por 
unidade e compartilhados ou disponíveis na rede mundial de computadores, 
escrita de resenhas sobre os textos e filmes pelas e pelos estudantes ao longo 
do período especial e realização de trabalho/prova final. Haverá ênfase no 
exercício da escrita de resenhas e a partir da lida direta com os textos e 
filmes. 
  
04/11 das 18h30 às 20h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade 
remota síncrona) através de programas com links enviados por e-mail 
(Jitsi, Google Meet ou Teams). Apresentação geral e proposta da disciplina. 
  
Atividade remota assíncrona:  
Busca e visita a sites de museus e arquivos nacionais e estangeiros.  
  
09/11, das 18h30 às 202h30  Encontro virtual (Atividade remota 
síncrona) através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, 
Google Meet ou Teams). Exposição e debates sobre o material recolhido. 
 
Atividade remota assíncrona:  
filme Uma cidade sem passado https://youtu.be/kKiykbMCtRM 
 
Leitura indicada: LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: LE 
GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Edunicamp, 1992. 
 
11/11, das 18h30 às 20h30. Encontro virtual (Atividade remota síncrona) 
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet 
ou Teams). Dúvidas sobre leitura da semana anterior, exposições e debates 
sobre o filme visto. 
  
Atividade remota assíncrona:  



filme Menino 23 https://youtu.be/rYSspBodYSQ 

 
16/11, das 18h30 às 20h30. Encontro virtual (Atividade remota 
síncrona) através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, 
Google Meet ou Teams). Dúvidas sobre leitura da semana anterior, 
exposições e debates sobre o filme visto. 
  
Atividade remota assíncrona:  
Leitura indicada: POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. In: 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro: vol 2, nº 3, 1989. 
  

18/11 das 18h30 às 20h30. Encontro virtual (Atividade remota síncrona) 
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet 
ou Teams). Dúvidas sobre leitura da semana anterior. 
  
Atividade remota assíncrona:  
Leitura indicada: NORA, Pierre. Entre memória e história. A 
problemática dos lugares.  
 
23/11 das 18h30 às 20h30. Encontro virtual (Atividade remota síncrona) 
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet 
ou Teams). Dúvidas sobre leitura da semana anterior. 
 
Atividade remota assíncrona:  
Leitura indicada: ARAÚJO, Maria Paula Nascimento & SANTOS, Myrian 
Sepúlveda dos. História, memória e esquecimento: implicações políticas. 
Coimbra: Revista Crítica de Ciências Sociais, 79, 2007. 
 
25/11, das 18h30 às 20h30. Encontro virtual (Atividade remota 
síncrona) através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, 
Google Meet ou Teams). Dúvidas sobre leitura da semana anterior. 
 
Atividade remota assíncrona:  
Leitura indicada: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O anjo da 
história e a memória das vítimas: o caso da ditadura militar no Brasil. 
Porto Alegre: Veritas, vol 53, nº2, 2008. 
  
30/11, das 18h30 às 20h30 . Encontro virtual (Atividade remota 
síncrona) através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, 
Google Meet ou Teams). Dúvidas sobre leituras da semana anterior. 
 
Atividade remota assíncrona:  
filme Cidadão Boilesen .https://youtu.be/yGxIA90xXeY 
 
02/12, das 18:30 às 20:30. Encontro virtual (Atividade remota síncrona) 
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet 
ou Teams). Dúvidas sobre leituras, exposições e debates sobre o filme visto. 
 
Atividade remota assíncrona:  
Leitura indicada: CHOAUY, Françoise. Introdução. In: O patrimônio em 



questão. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011. 
 
07/12, das 18:30 às 20:30h. Encontro virtual (Atividade remota 
síncrona) através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, 
Google Meet ou Teams). Dúvidas sobre leituras. 
 
20/01 das 18:30 às 20:30h. Encontro virtual (Atividade remota síncrona) 
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet 
ou Teams). Dúvidas sobre leituras, exposições e debates sobre os filmes 
vistos. 
 
27/01 das 18:30 às 20:30h. Prova Final 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
  
- Uma resenha de cada texto e filme entregue por e-mail na semana 
subsequente às respectivas atividades remotas assíncronas de assistência dos 
filmes e atividades remotas síncronas de exposição e discussão.  
- Prova final (caso necessário): avaliação remota presencial síncrona no dia 
27/01/2021 às 18:30h. 
_____________________________________________________________
_________________________ 
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