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Carga horária semestral 

90 horas 

Carga horária semanal teórica 

4 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

02 horas/aula 
 

Data de aprovação na assembleia departamental:  

Ementa: Discussões de temas da História do Brasil Monárquico. Aspectos temáticos da 

sociedade imperial  

 

Conteúdo programático:  

1. Escravidão e Antigo Regime 

2. Escravidão e a diáspora africana 

3. O tráfico transatlântico de africanos escravizados  

4. A Sociedade escravista e a formação do Estado Nacional Brasileiro 

5. Africanos livres 

6. A crise do sistema escravista brasileiro 

 

Objetivos: Abordar os principais temas relacionados à história da escravidão moderna. 

Discutir o tema das relações entre a história da África e a da América portuguesa e do Brasil 

independente. Estabelecer as questões centrais sobre o tráfico internacional de escravos, a 

escravidão e a formação do Estado Nacional Brasileiro. 

 

Metodologia: As aulas expositivas deverão ser precedidas da leitura, pelos alunos, da 

bibliografia indicada em cada unidade e contarão com apoio de material audiovisual. As 

atividades práticas, semanais, consistirão na participação nos fóruns, glossários, lições, 

questionários, wik etc., disponibilizados pela plataforma moodle. 

Atividades avaliativas (teóricas): um trabalho final – 7,0 pontos. 

Atividades avaliativas (práticas): participação nas atividades assíncronas, semanais, 

disponibilizadas na plataforma moodle como: fóruns, glossários, lições, questionários, wik etc. 

– 3,0 pontos 

Cronograma:  



Maio 

26 – Apresentação do Programa da disciplina 

27 – Aula assíncrona da primeira Unidade 

29 – Atividades assíncronas/prática da primeira unidade 

Junho 

02- Aula síncrona da primeira unidade 

05 - Atividades assíncronas/práticas da primeira unidade 

09 – Aula síncrona da primeira unidade 

12 – Atividades assíncronas/práticas da primeira unidade 

16- Aula síncrona da segunda unidade 

17 – Aula assíncrona da segunda unidade 

19 – Atividade assíncronas/práticas da segunda unidade 

23 – Aula síncrona da segunda unidade 

24 – Aula assíncrona da segunda unidade 

26 – Atividade assíncronas/práticas da segunda unidade 

30 – Aula síncrona da terceira unidade  

 

Julho 

 

01- Aula assíncrona da terceira unidade 

03 – Atividades assíncronas/práticas da terceira unidade 

07 – Aula síncrona da terceira unidade 

08 – Aula síncrona da terceira unidade  

10 – Atividades assíncronas/práticas da terceira unidade 

14 – Aula síncrona da quarta unidade 

15 – Aula assíncrona da quarta unidade 

17 – Atividades assíncronas/práticas da quarta unidade 

21 – Aula síncrona da quarta unidade 

22 – Aula assíncrona da quarta unidade 

24 – Atividades assíncronas/práticas da quarta unidade  

28 – Aula síncrona da quinta unidade 

29 – Aula assíncrona da quinta unidade 

31 – Atividades assíncronas/práticas da quinta unidade 

 

Agosto 

04 – Aula síncrona da quinta unidade 

05 – Aula assíncrona da quinta unidade 

07- Atividades assíncronas/práticas da quinta unidade 

11 –Aula síncrona da sexta unidade 

12 – Aula assíncrona da sexta unidade 

14 – Atividades assíncronas/práticas da sexta unidade 

18 – Aula síncrona da sexta unidade 

19 – Aula assíncrona da sexta unidade – Entrega do trabalho final 

21 – Encerramento do semestre 

25 – Exame especial 
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