
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DISCIPLINAS OFERTADAS (ELETIVAS E OBRIGATÓRIAS) 

 

1º SEMESTRE DE 2014 / DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA UFOP 

 

 

1. Eletivas: quadro com temáticas e horários 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO   

 

7:30 

  
  

HIS828  

 

 

 

 

 

HIS850 

 

    

 

 

 

  

  

Sem. em História 

Moderna e 

Contemporânea V 

 

A disciplina tratará do 
poder na perspectiva de 

Michel de Foucault. 

Utilizando-se de 
seminários em torno do 

textos deste autor e de 

seus comentaristas, 

propõe discutir as 

relações entre verdade, 

valores, instituições e 
práticas sociais. O 

objetivo é, a partir da 
analítica foucautiana, 

distinguir as formas da 

ação governamental e 
suas tecnologias, 

enfocando, 

especialmente, o período 
moderno e a formação 

do Estado. 

 

Álvaro 

 

Sem. Em História Da 

Historiografia 

Brasileira III 

 
A passagem do século 

dezenove para o vinte no 

Brasil tem sido um 
grande desafio para a 

história da historiografia. 

É possível notarmos um 
hiato entre aquilo que foi 

desenvolvido no período 

da “Geração de 1870” e o 

início do “Modernismo” 

brasileiro. Esta disciplina 

tem como foco a análise 
da cultura histórica 

construída nesse 
momento tendo como 

eixo central os debate 

sobre a constituição da 
identidade nacional 

brasileira dos finais do 

oitocentos, consolidação 
do regime republicano, e 

concepções de 

tempo/espaço na nova 
ordem político-social do 

início do vinte. 

 

Rodrigo        

 

09:20 
HIS826H 

  Ana 

Mônica 
HIS826 

  Ana 

Mônica 
HIS828 Álvaro   

 

HIS850 

 

Rodri

go 

Ma- 

HIS864 

Fabio 

F. e 

Fabio 

  



 Sem. Em História 

Moderna e 

Contemporânea II 

(caráter pedagógico) 

 

 

Analisar a produção 

cinematográfica produzida 
em África e observar as 

estratégias narrativas, o 

diálogo entre o universal e 
o local e as formas de 

autoinscrição dos 

diferentes povos 

africanos. 

 Sem. Em História 

Moderna e 

Contemporânea III 

(caráter pedagógico) 

 

Seminário em História 

Moderna e 

Contemporânea V 

 

Sem. em 

História da 

Historiografia 

Brasileira I I I 

 

chado Leituras 

Dirigidas 

V I I 

A 

disciplina 
pretende 

discutir 

textos que 
tratam das 

transforma

ções no 
ordenamen

to político 

Romano da 
República 

ao 

Império, 
com ênfase 

nas 

fronteiras 
que unem 

e separam 

esses 
períodos, 

bem como 

no papel 
de Roma 

como 

articulador
a de 

diferentes 

sociedades 
no 

Mediterrân

eo antigo. 
Exige-se 

conhecime

nto de 
inglês para 

acompanha

mento da 
disciplina. 

J. 

  

13:30 

 

 

 

 

HIS845 

 

Helena 

      
HIS867 

 
     

Seminário em História 

Da Historiografia Geral 

IV 

A disciplina tem por 
objetivo desenvolver 

discussões voltadas a 

diferentes configurações 

históricas que 

caracterizam modalidades 
variadas de produção do 

saber sobre o passado. O 

objetivo da disciplina HIS 
845 é analisar como o 

pensamento científico, 

em  momentos diversos da 
modernidade, formula 

determinados conceitos, 

      

Leituras 

Dirigidas X 

Este curso 

abordará 
questões 

referentes à 

política e à 

sociedade 

brasileira, no 
período de 

experiência 

democrática que 
compreende o 

fim da ditadura 

Vargas e o inicio 
da ditadura civil 

militar (1945-

Jef-

ferson 

e Re-

nan 

    



como o de tempo e o de 

espaço e a estratégia de 
construção, a partir desses 

modelos, de novos 

programas 
investigativos.   

 

1964). Dessa 

forma, serão 
discutidas fontes 

e bibliografia 

sobre o assunto, 
tratando 

particularmente 

dos seguintes 
temas: política, 

eleições, 

populismo, 
trabalhadores, 

participação 

popular 

HIS854 

 

Marco 

Antonio 

HIS854 

 

Marco 

Antonio 

          

Seminário Em 

Sociologia I (caráter 

pedagógico) 

 

Ver: 

marcoantoniosilveira.blo

gspot.com 

 
As informações referentes 

a esta disciplina serão 

postadas neste blog 

Programa 

I. Psicanálise 

II. Intelectuais 
III. Universidade 

Filmes 

a) O declinio do império 
maericano. Canadá, 1986. 

Direção: Denys Arcand. 

b) Asinvasões bárcaras. 
Canadá, 2003. Direção: 

Denys Arcand.  

 

Seminário Em 

Sociologia I (caráter 

pedagógico) 

 

 

          

HIS823 Fabio HIS823 Fabio           



Seminário em História 

Antiga e Medieval VII 

 

A disciplina se concentra 

na discussão de algumas 

biografias escritas por 
Suetônio, a saber, aquelas 

dedicadas ao imperador 

Augusto, Tibério, Cláudio 
e Nero. O estudo da 

biografia de Augusto vai 

privilegiar a comparação 
da biografia suetoniana 

com outras fontes escritas 

e o estudo daquela de 
Cláudio, o cotejo com 

fontes numismáticas. No 
caso das biografias de 

Tibério e Nero será feito 

um estudo das biografias 
passagem por passagem, 

privilegiando o estudo do 

texto latino. 
A avaliação será feita 

através de um trabalho 

final e, conforme o 
número de alunos, 

também através de 

seminários.  
 

 

Faversa

ni 

 

 

 

 

 

 

Seminário em História 

Antiga E Medieval VII 

Faversani 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

14:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS860 

 

 

 

 
 

 

 

André 

 

 

 

 

     

HIS 859 

 

 
 

 

 
 

Celso 

 

 

 

   

  

Leituras Dirigidas I I I 

 

O objetivo será tematizar 

a emergência e a crise da 
autoconsciência moderna 

a partir de excertos de 

textos de Immanuel Kant, 
Hegel, Friedrich 

Nietzsche e Martin 

Heidegger, que 
tematizaram o processo 

histórico a partir de 

perspectivas filosóficas 
distintas. A intenção será 

mapear transformações 

conceituais caras aos 
campos da teoria da 

história e história da 

historiografia que 

Leituras 

Dirigidas II 

 

A disciplina 
desenvolve 

princípios 

básicos de 
história e estética 

da música que 

foram levantados 
em HIS 858 no 

semestre 2013/II, 

com ênfase na 
presença de 

história, mito, 

símbolo e 
inconsciente na 

forma da ópera 

em Monteverdi e 

    



emergiram em contextos 

específicos nos séculos 
XVIII, XIX e XX.  

 

 

Wagner. 

 

 

15:20 

 HIS844 

Luisa  

HIS844 

Luisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seminário em Teoria da 

História I I I 

Em continuidade à 

disciplina HIS842 

ministrada no semestre 

passado (mas aberta 
igualmente a alunos que 

não cursaram a referida 

disciplina) o curso 
continua a explorar a 

bibliografia pertencente a 

três vertentes do campo da 
história dos conceitos e 

linguagens políticas: a 

vertente alemã 
capitaneada por Reinhart 

Koselleck, a vertente 

francesa de Pierre 
Rosanvallon e Marcel 

Gauchet e a vertente 

inglesa de Quentin 
Skinner e John Pocock. 

Serão abordados também 

os limites da história dos 
conceitos e linguagens 

políticas através da leitura 

de textos de Hans 
Blumenberg e Hans-

Ulrich Gumbrecht. Como 

campo de experimentação 
das possibilidades dessas 

abordagens, iremos 

explorar aspectos das 
recentes manifestações no 

Brasil e no mundo. 

Seminário em Teoria 

da História I I I. 
      

 

16:10 

 

 

HIS820 

 

 

 

Sérgio 

 

 

 

 

 

 

HIS820 

 

 

 

Sérgio 

 

 

 

 

 

 

HIS845 

 

 

 

Helena 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS866 

Cláudia  

 

 

 

 

  

Seminnário em História 

Antiga E Medieval IV 

(caráter pedagógico) 

 

A Bíblia constitui não 

apenas o fundamento de 
uma tradição religiosa 

entre outras. Ela moldou e 

continua a moldar as 
instituições e o 

pensamento de toda uma 

civilização. A disciplina 
visa, pois, proporcionar 

aos alunos uma visão de 

Seminário em História 

Antiga E Medieval IV 

(caráter pedagógico) 

 

 

 

Seminário em História 

Da Historiografia Geral 

I 

Leituras 

Dirigidas IX 

 

O Império 

brasileiro e as 

metamorfoses 

institucionais do 

estado 
Considerando 
que as 

instituições são, 

juridicamente, o 
conjunto de 

recursos 

    



conjunto e uma introdução 

a este livro e à sua 
história. 

I. A Torá no contexto do 

Israel antigo 

II. Gênesis e mito 

III. Memória - teodiceia 

IV. Profecia 

V. O movimento de Jesus 

VI. A teologia política de 

Paulo 

VII. Escatologia 

 

 

 

necessários para 

colocar em 
exercício seus 

institutos, ou 

suas bases 
normativas 

significativas, 

nos propomos 
analisar as 

mudanças 

históricas que, ao 
longo do século 

XIX, deram 

forma ao estado 
imperial 

brasileiro a partir 

de seus 
principais 

pilares. A 

formação deste 
estado e da nação 

implicou um 

processo de 
publicização do 

poder político 

por parte das 
forças sociais 

organizadas, mas 

também no 
movimento 

reverso, isto é da 

base do poder 
público no 

interior do corpo 

social. Leis e 
regulamentos, 

censos e 

estatísticas, 
coletas fiscais e 

recrutamentos, 

em sinergia 
contraditória com 

novas 

instituições 
representativas 

produziram uma 

perspectiva 
distinta do 

Antigo Regime.  

  
 

 

HIS825 

Jefferson 

 

HIS826 

 

Jef-

ferson 

 

 

 

    

 

 

Seminário em História 

Moderna e 

Contemporânea II 

  

Mídia e História: 

relações e problemas 

para análise 

Seminário em História 

Moderna e 

Contemporânea II 

 

     

 



Este curso abordará 

algumas imbricações 

entre mídia e História. 
Serão discutidas 

diversas possibilidades 

de se trabalhar com 
diferentes veículos 

midiáticos como fonte 

histórica. Trata-se de 
investigar o papel destes 

na construção de fatos, 

bem como sua atuação 
política e seus eventuais 

impactos sociais. Da 
mesma forma, serão 

investigados os 

processos de criação e 
de difusão de 

tecnologias da 

comunicação, a 
formação e o 

funcionamento de 

grupos empresariais e a 
penetração de interesses 

privados em órgãos de 

ampla circulação. O 
problema central das 

discussões a serem 

realizadas reside no 
delineamento de papéis 

da mídia em processos 

de construção ou de 
fechamento de uma 

esfera pública em 

distintas formações 
sociais.  Conteúdo 

programático 

1-Oralidade e escrita: 
tensões e impactos de 

uma sobre a outra; 

2-A imprensa: de 
Gutenberg aos dias de 

hoje; 

3-O rádio: retorno da 
oralidade? 

4-O cinema: a sedução 

das telas;  
5-A televisão: indústria 

cultural e 

entretenimento; 
6-Novas tecnologias e 

meios de comunicação: 

internet e mídias 
digitais; 

7-Jornalismo político-

literário e comunicação 
de massa; 

8-Propaganda política 

em regimes ditatoriais e 
democráticos: 

semelhanças e 



diferenças; 

9-Questões para a 

história da mídia no 
Brasil. 

 

HIS817 

 

Fábio 

Jolly 

HIS817 

 

Fábio 

Jolly 

 

HIS809 

Andréa 

HIS809 

Andrea 

    

Seminário em História 

Antiga e Medieval I 

 A disciplina visa 

apresentar um panorama 

das principais 
perspectivas 

historiográficas acerca do 

Império Romano, focando 
basicamente as áreas da 

política, economia e 

cultura. As obras 
analisadas, cuja produção 

situa-se entre a segunda 

metade do século XIX e a 
segunda metade do século 

XX, permitem uma 

compreensão do 
desenvolvimento das 

linhas gerais dos estudos 

sobre Império Romano ao 
abarcarem tópicos como 

os condicionantes 

estruturais e interacionais 
da hierarquia social 

imperial romana, e os 

aspectos formais e 
informais na dinâmica 

sociopolítica, econômica e 

cultural no Império. 

Seminário Em História 

Antiga E Medieval I 

 
 

Seminário em História 

do Brasil IX 

 

1. A crise do império 

luso-brasileiro. 

2. A historiografia sobre 
a independência do 

Brasil. 

3. A crise do 1º Império e 
o período das regências. 

4. A formação do Estado 

Nacional Brasileiro. 
5. A diáspora africana e a 

sociedade escravista 

imperial. 

 

Seminário em 

História do 

Brasil I X 
 

 

 
 

    

 

19:00 

    

 

 HIS821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábio 

Jolly 

 

 

HIS821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábio 

Jolly 

 

 

HIS814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgínia 

 

 

HIS865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celso 

 

 

 

 

  

Seminário em História 

Antiga e Medieval V 

 

A disciplina visa 
apresentar um panorama 

das principais 

perspectivas 
historiográficas acerca da 

escravidão na Roma 

antiga, focando 
basicamente os temas da 

demografia escrava, 

formas de integração 
sociopolítica, resistência e 

revoltas, bem como o 
lugar da escravidão na 

economia e cultura antiga. 

Esses temas serão 
explorados também a 

partir da leitura e análise 

de fontes. 

Seminário em História 

Antiga e Medieval V 

Seminário em História 

do Brasil X I V  

(caráter pedagógico)  

 

"História do catolicismo 
no Brasil 

contemporâneo" 

A disciplina versará 
sobre as interrelações 

entre o catolicismo e a 

dinâmica sociopolítica e 
cultural do Brasil entre as 

décadas de 1920 e 1970. 

A abordagem 
entrecruzará a discussão 

bibliográfica atualizada 
com interpretações 

relatos de testemunho. 

 

 

Leituras 

Dirigidas VIII 

  

A disciplina 

aborda tópicos da 
história bizantina 

que são 

levantados na 
disciplina SEM. 

HIST. ANT. e 

MED. XII, com 
ênfase nas 

projeções da 
civilização 

bizantina no 

mundo eslavo. 

 

    



  

 

 

 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

HIS814 

 

 

 

 

 

 

Virgínia 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Seminário em História 

do Brasil X I V  

(caráter pedagógico) 

 

 

     

 

 

 
 

 

Eletivas: Listagem das disciplinas e temáticas 

 

1) Seminários 

   

HIS828 Sem. em História Moderna e Contemporânea V 

Álvaro  

A disciplina tratará do poder na perspectiva de Michel de Foucault. Utilizando-se de seminários em torno do textos deste autor e de seus 

comentaristas, propõe discutir as relações entre verdade, valores, instituições e práticas sociais. O objetivo é, a partir da analítica foucautiana, 

distinguir as formas da ação governamental e suas tecnologias, enfocando, especialmente, o período moderno e a formação do Estado. 

  

HIS850 Sem. em História Da Historiografia Brasileira III 

Rodrigo Machado 

A passagem do século dezenove para o vinte no Brasil tem sido um grande desafio para a história da historiografia. É possível notarmos um hiato 

entre aquilo que foi desenvolvido no período da “Geração de 1870” e o início do “Modernismo” brasileiro. Esta disciplina tem como foco a 

análise da cultura histórica construída nesse momento tendo como eixo central os debate sobre a constituição da identidade nacional brasileira 

dos finais do oitocentos, consolidação do regime republicano, e concepções de tempo/espaço na nova ordem político-social do início do vinte. 

   

HIS826 Sem. em História Moderna e Contemporânea II  

(caráter pedagógico) 

Ana Mônica          

A disciplina se dedicará a analisar a produção cinematográfica produzida em África e observar as estratégias narrativas, o diálogo entre o 

universal e o local e as formas de autoinscrição dos diferentes povos africanos. 

  

HIS845 Seminário em História Da Historiografia Geral IV 

Helena 



 A disciplina tem por objetivo desenvolver discussões voltadas a diferentes configurações históricas que caracterizam modalidades variadas de 

produção do saber sobre o passado. O objetivo da disciplina HIS 845 é analisar como o pensamento científico, em  momentos diversos da 

modernidade, formula determinados conceitos, como o de tempo e o de espaço e a estratégia de construção, a partir desses modelos, de novos 

programas investigativos.       

        

HIS854 Seminário Em Sociologia I  

(caráter pedagógico) 

Marco Antonio             

Ver: marcoantoniosilveira.blogspot.com 

As informações referentes a esta disciplina serão postadas neste blog 

Programa 

I. Psicanálise 

II. Intelectuais 

III. Universidade 

Filmes 

a) O declinio do império maericano. Canadá, 1986. Direção: Denys Arcand. 

b) Asinvasões bárcaras. Canadá, 2003. Direção: Denys Arcand.  

              

HIS823 Seminário em História Antiga e Medieval VII 

Fabio Faversani          

A disciplina se concentra na discussão de algumas biografias escritas por Suetônio, a saber, aquelas dedicadas ao imperador Augusto, Tibério, 

Cláudio e Nero. O estudo da biografia de Augusto vai privilegiar a comparação da biografia suetoniana com outras fontes escritas e o estudo 

daquela de Cláudio, o cotejo com fontes numismáticas. No caso das biografias de Tibério e Nero será feito um estudo das biografias passagem 

por passagem, privilegiando o estudo do texto latino. 

A avaliação será feita através de um trabalho final e, conforme o número de alunos, também através de seminários.    

  

HIS844 Seminário em Teoria da História III 

Luisa          

Em continuidade à disciplina HIS842 ministrada no semestre passado (mas aberta igualmente a alunos que não cursaram a referida disciplina) o 

curso continua a explorar a bibliografia pertencente a três vertentes do campo da história dos conceitos e linguagens políticas: a vertente alemã 

capitaneada por Reinhart Koselleck, a vertente francesa de Pierre Rosanvallon e Marcel Gauchet e a vertente inglesa de Quentin Skinner e John 

Pocock. Serão abordados também os limites da história dos conceitos e linguagens políticas através da leitura de textos de Hans Blumenberg e 

Hans-Ulrich Gumbrecht. Como campo de experimentação das possibilidades dessas abordagens, iremos explorar aspectos das recentes 

manifestações no Brasil e no mundo. 

 

HIS820 Seminário em História Antiga E Medieval IV 

(caráter pedagógico) 

Sérgio 

A Bíblia constitui não apenas o fundamento de uma tradição religiosa entre outras. Ela moldou e continua a moldar as instituições e o 

pensamento de toda uma civilização. A disciplina visa, pois, proporcionar aos alunos uma visão de conjunto e uma introdução a este livro e à sua 

história. 



I. A Torá no contexto do Israel antigo 

II. Gênesis e mito 

III. Memória - teodiceia 

IV. Profecia 

V. O movimento de Jesus 

VI. A teologia política de Paulo 

VII. Escatologia 

       

HIS825 Seminário em História Moderna e Contemporânea II  

Jefferson 

Mídia e História: relações e problemas para análise 

Este curso abordará algumas imbricações entre mídia e História. Serão discutidas diversas possibilidades de se trabalhar com diferentes veículos 

midiáticos como fonte histórica. Trata-se de investigar o papel destes na construção de fatos, bem como sua atuação política e seus eventuais 

impactos sociais. Da mesma forma, serão investigados os processos de criação e de difusão de tecnologias da comunicação, a formação e o 

funcionamento de grupos empresariais e a penetração de interesses privados em órgãos de ampla circulação. O problema central das discussões a 

serem realizadas reside no delineamento de papéis da mídia em processos de construção ou de fechamento de uma esfera pública em distintas 

formações sociais.  Conteúdo programático 

1-Oralidade e escrita: tensões e impactos de uma sobre a outra; 

2-A imprensa: de Gutenberg aos dias de hoje; 

3-O rádio: retorno da oralidade? 

4-O cinema: a sedução das telas;  

5-A televisão: indústria cultural e entretenimento; 

6-Novas tecnologias e meios de comunicação: internet e mídias digitais; 

7-Jornalismo político-literário e comunicação de massa; 

8-Propaganda política em regimes ditatoriais e democráticos: semelhanças e diferenças; 

9-Questões para a história da mídia no Brasil.         

              

HIS817 Seminário em História Antiga e Medieval I  

Fábio Joly  

A disciplina visa apresentar um panorama das principais perspectivas historiográficas acerca do Império Romano, focando basicamente as áreas 

da política, economia e cultura. As obras analisadas, cuja produção situa-se entre a segunda metade do século XIX e a segunda metade do século 

XX, permitem uma compreensão do desenvolvimento das linhas gerais dos estudos sobre Império Romano ao abarcarem tópicos como os 

condicionantes estruturais e interacionais da hierarquia social imperial romana, e os aspectos formais e informais na dinâmica sociopolítica, 

econômica e cultural no Império. 

 

HIS809 Seminário em História do Brasil IX  

Andréa  

1. A crise do império luso-brasileiro. 

2. A historiografia sobre a independência do Brasil. 

3. A crise do 1º Império e o período das regências. 

4. A formação do Estado Nacional Brasileiro. 



5. A diáspora africana e a sociedade escravista imperial. 

          

HIS821 Seminário em História Antiga e Medieval V  

Fábio Jolly          

A disciplina visa apresentar um panorama das principais perspectivas historiográficas acerca da escravidão na Roma antiga, focando basicamente 

os temas da demografia escrava, formas de integração sociopolítica, resistência e revoltas, bem como o lugar da escravidão na economia e cultura 

antiga. Esses temas serão explorados também a partir da leitura e análise de fontes. 

    

HIS814 Seminário em História do Brasil X I V  

(caráter pedagógico)  

Virgínia 

"História do catolicismo no Brasil contemporâneo" 

A disciplina versará sobre as inter-relações entre o catolicismo e a dinâmica sociopolítica e cultural do Brasil entre as décadas de 1920 e 1970. A 

abordagem entrecruzará a discussão bibliográfica atualizada com interpretações relatos de testemunho. 

 

2) Disciplinas de Leitura 

 

HIS867 Leituras Dirigidas X 

Renan Vinícius e Jefferson 

Este curso abordará questões referentes à política e à sociedade brasileira, no período de experiência democrática que compreende o fim da 

ditadura Vargas e o inicio da ditadura civil militar (1945-1964). Dessa forma, serão discutidas fontes e bibliografia sobre o assunto, tratando 

particularmente dos seguintes temas: política, eleições, populismo, trabalhadores, participação popular. 

 

HIS864 Leituras Dirigidas VII 

Fabio F. e Fabio J. 

A disciplina pretende discutir textos que tratam das transformações no ordenamento político Romano da República ao Império, com ênfase nas 

fronteiras que unem e separam esses períodos, bem como no papel de Roma como articuladora de diferentes sociedades no Mediterrâneo antigo. 

Exige-se conhecimento de inglês para acompanhamento da disciplina.  

 

HIS860 Leituras Dirigidas III 

André Ramos 

O objetivo será tematizar a emergência e a crise da autoconsciência moderna a partir de excertos de textos de Immanuel Kant, Hegel, Friedrich 

Nietzsche e Martin Heidegger, que tematizaram o processo histórico a partir de perspectivas filosóficas distintas. A intenção será mapear 

transformações conceituais caras aos campos da teoria da história e história da historiografia que emergiram em contextos específicos nos séculos 

XVIII, XIX e XX.  

 

HIS859 Leituras Dirigidas II 

Celso Taveira 

A disciplina desenvolve princípios básicos de história e estética da música que foram levantados em HIS 858 no semestre 2013/II, com ênfase na 

presença de história, mito, símbolo e inconsciente na forma da ópera em Monteverdi e Wagner. 

 



HIS866 Leituras Dirigidas IX  

Cláudia   

O Império brasileiro e as metamorfoses institucionais do estado. 

Considerando que as instituições são, juridicamente, o conjunto de recursos necessários para colocar em exercício seus institutos, ou suas bases 

normativas significativas, nos propomos analisar as mudanças históricas que, ao longo do século XIX, deram forma ao estado imperial brasileiro 

a partir de seus principais pilares. A formação deste estado e da nação implicou um processo de publicização do poder político por parte das 

forças sociais organizadas, mas também no movimento reverso, isto é da base do poder público no interior do corpo social. Leis e regulamentos, 

censos e estatísticas, coletas fiscais e recrutamentos, em sinergia contraditória com novas instituições representativas produziram uma 

perspectiva distinta do Antigo Regime.  

 

HIS865 Leituras Dirigidas VIII 

Celso 

A disciplina aborda tópicos da história bizantina que são levantados na disciplina SEM. HIST. ANT. e MED. XII, com ênfase nas projeções da 

civilização bizantina no mundo eslavo. 

 

 

  

                                        

                        DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS - 1º SEMESTRE DE 2014 

 
    

 DIURNO         

PERÍODO HORA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO     

1 

07:30 HIS166 
Ana 

Mônica 

HIS166 
Ana 

Mônica 

HIS126 

Álvaro 

HIS 156 

Giulle 

Fil 126 

Defil 

   

09:10 Historia Moderna Historia Moderna 
Historia Do Brasil 

I 

Introducao As 

Ciencias Sociais 
Filosofia    

MANHÃ 

09:20 HIS104 

Helena 

HIS126 

Álvaro 

HIS104 

Helena 

HIS 156 

Giulle 

Fil 126 

Defil 

   

11:00 
Introducao Ao Estudo 

Da Historia 

Historia Do Brasil 

I 

Introducao Ao 

Estudo Da 

Historia 

Introducao As 

Ciencias Sociais 
Filosofia    

3 

07:30 HIS199 

Sérgio 

HIS105 

Fábio 

Faversani 

EDU236 

Glícia 

HIS135 

André 

HIS137 

Mateus 

   

09:10 
Historia Da 

Historiografia Geral 
Historia Antiga 

Fundamentos Da 

Educacao: 

Sociologia 

Historia Do 

Brasil I I I 

Historia Da 

America I I 
   

MANHÃ 

09:20 HIS105 

Fábio 

Faversani 

HIS199 

Sérgio 

HIS135 

André 

HIS137 

Mateus 

EDU238 

Rosana 

   

11:00 Historia Antiga 

Historia Da 

Historiografia 

Geral 

Historia Do Brasil 

I I I 

Historia Da 

America I I 

Fundamentos Da 

Educacao: 

Historia 

   

5 

07:30 #N/D 

#N/D 

EDU208 

Marco 

Torres 

EDU208 

Marco 

Torres 

#N/D 

#N/D 

HIS596 

Virginia 

   

09:10 #N/D 
Psicologia Da 

Educacao I 

Psicologia Da 

Educacao I 
#N/D 

Estagio 

Supervisionado 

De Historia I 

   



MANHÃ 

09:20 #N/D 

#N/D 

HIS130 

Jefferson 

HIS130 

Jefferson 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

   

11:00 #N/D 
Historia 

Contemporanea 

Historia 

Contemporanea 
#N/D #N/D    

7 
07:30 0 

#N/D 
#N/D 

#N/D 
#N/D 

#N/D 
#N/D 

#N/D 
#N/D 

#N/D 
   

09:10 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D    

MANHÃ 

09:20 HIS138 

Marcelo 

Rangel 

HIS138 

Marcelo 

Rangel 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

HIS598 

Virginia 

HIS 696   

11:00 Ensino De Historia 
Ensino De 

Historia 
#N/D #N/D 

Estagio 

Supervisionado 

De Historia I I I 

Francisco 

de  

Andrade 

  

 

                                 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS - 1º SEMESTRE DE 2014  

     NOTURNO      
 

PERÍOD

O 

HOR

A 
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO  

2 

19:00 HIS140 

Rodrigo 

HIS140 

Rodrigo 

HIS134 

Andréa 

HIS134 

Andréa 

HIS136 

Mateus 

  

20:40 
Historia Da 

Historiografia Brasileira 

Historia Da 

Historiografia 

Brasileira 

Historia Do Brasil 

I I 

Historia Do 

Brasil I I 

Historia Da 

America I 
  

NOITE 

21:00 #N/D 

#N/D 

HIS130 

Jefferson 

HIS130 
Jefferso

n 

HIS136 

Mateus 

#N/D 

#N/D 

  

22:40 #N/D 
Historia 

Contemporanea 

Historia 

Contemporanea 

Historia Da 

America I 
#N/D   

4 

19:00 HIS139 

Luísa 

HIS139 

Luísa 

HIS236 
Francis

co 

Andrad

e 

EDU310 

Rosa  

HIS138 

Virgini

a 

  

20:40 Teoria Da Historia 
Teoria Da 

Historia 

Historia De Minas 

Gerais 

Metodos E 

Tecnicas De 

Pesquisa Em 

Educacao 

Ensino De 

Historia 
  

NOITE 

21:00 EDU210 
Maria 

Aparecida 

HIS236 
Francisco 

Andrade 

HIS106 

Celso 

HIS106 

Celso 

HIS138 
Virgini

a 

  

22:40 
Organizacao Do 

Trabalho Escolar 

Historia De 

Minas Gerais 
Historia Medieval 

Historia 

Medieval 

Ensino De 

Historia 
  

6 

19:00 EDU311 

Letícia 

EDU309 

Glícia 

HIS597 

Marcel

o 

Abreu 

#N/D 

#N/D 

EDU209 

Francis

co  

  

20:40 
Politica E Gestao 

Educacional 

Top.Esp. Em 

Educ:A Escola E 

A Cultura Afro-

Brasil. 

Estagio 

Supervisionado 

De Historia I I 

#N/D 
Psicologia Da 

Educacao I I 
  

  21:00 HIS140 Rodrigo HIS140 Rodrigo #N/D #N/D #N/D #N/D EDU209 
Francis

co  
  



NOITE 22:40 
Historia Da 

Historiografia Brasileira 

Historia Da 

Historiografia 

Brasileira 

#N/D #N/D 
Psicologia Da 

Educacao I I 
  

8 

19:00 #N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

HIS 697  

20:40 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 
Marco 

Antônio 
 

NOITE 

21:00 #N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

HIS599 
Marcel

o 

Abreu 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

#N/D 

  

22:40 #N/D #N/D 

Estagio 

Supervisionado 

De Historia I V 

#N/D #N/D   

 

 

 

 

 

        

              

              

 


