
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Nome do Componente Curricular em português: 

Seminário em História Moderna e Contemporânea II 

Nome do Componente Curricular em inglês: 

Modern and Contemporary History Seminar II 

Código: 

HIS 825 

Nome e sigla do departamento: 

Departamento de História (DEHIS) 

Unidade acadêmica: 

ICHS 

Nome do docente: 

Marco Antonio Silveira 

 

Carga horária semestral 

90 horas 

Carga horária semanal teórica 

04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

02 horas/aula 
 

Data de aprovação na assembléia departamental:   

 

Ementa: A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História 

Moderna e Contemporânea’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo 

panorâmico de temas não tratados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade. 

Conteúdo programático: 

A História da Arte segundo a obra de Heinrich Wölffin. 

Objetivos: 

1. Aprofundar o conhecimento sobre a História da Arte por meio da análise do livro clássico de 

Heinrich Wölffin. 

Metodologia: 

A disciplina, que será ministrada remotamente devido à pandemia de coronavírus, consistirá na 

leitura e discussão da obra de Heirich Wölffin intitulada Conceitos fundamentais da História da 

Arte, a qual será disponibilizada aos alunos em formato digital. A disciplina se fundamentará na 

leitura e análise de partes do referido livro no decorrer do semestre. Haverá um encontro semanal 

com os discentes de uma hora e quarenta minutos via Google Meet. O professor gravará ainda 

áudios com o intuito de avançar no conteúdo da disciplina e de esclarecer dúvidas sobre o texto 

lido. Tanto os vídeos gerados nos encontros semanais quanto os áudios serão disponibilizados 

no Google Drive. As horas práticas implicarão a leitura crítica e sistematizada da obra 

mencionada. 

Atividades avaliativas: 

A avaliação será realizada através da aplicação de duas provas de cinco pontos: a primeira na 

metade da disciplina e a segunda no fim. Cada prova terá uma questão a ser respondida em duas 

páginas. Será concedido o prazo de uma semana para os alunos elaborarem cada uma das provas. 

Cronograma: 

- Aulas 01 a 06 (25/05 a 29/05): 

leitura e análise de partes do livro Conceitos fundamentais da História da Arte. 

- 06 de julho: entrega da primeira prova. 

- Aulas 07 a 11 (06 de julho a 03/08): 



leitura e análise de partes do livro Conceitos fundamentais da História da Arte. 

10 de agosto: entrega da segunda prova. 

Bibliografia básica: 
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