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Ementa: Ver projeto pedagógico https://ichs.ufop.br/projeto-pedag%C3%B3gico-4 

 

Conteúdo programático:  

a disciplina consiste na leitura do livro de ficção científica A morte da Terra, de J.H. Rosny 

Aîne. 

 

As discussões partirão dos temas constantes no seguinte conteúdo programático: 

 

1. Ficção científica como gênero narrativo 

1.1 apresentação 

1.2 possibilidades da FC  

 

2. O(s) tempo(s) da Ficção científica  

2.1 o papel das distopias 

2.2 o tempo flutuante  

2.3 seria o Antropoceno o horizonte de A morte da Terra? 

 

3. Como a FC pode ser lida para a educação e divulgação das humanidades? 

3.1 A morte da Terra e suas possibilidades de leitura 

3.2 A morte da Terra e como divulgação de educação científica 

 

Objetivos: debate da importância da ficção científica no que concerne ao estudo do tempo, no 

campo da historiografia.  que o gênero da FC possibilita para historiadores, bem como os 

horizontes de perspectivas didáticas, para licenciandos, e perspectivas de atuação para 

bacharelandos. 

https://ichs.ufop.br/projeto-pedag%C3%B3gico-4


 

 

Metodologia: leitura e discussão online do livro A morte da Terra, de J.-H Rosny Aîne 

 

 

Atividades avaliativas (teóricas): avaliações por pequenos textos quinzenais e discussões nas 

reuniões online. 

 

Atividades Avaliativas (práticas): organização de materiais alternativos, a partir de temas 

presentes no livro: exposições virtuais, zines, sequências didáticas, jogos e outros. 

 

Cronograma:  

Carga Teórica 

26/05: apresentação da disciplina e acordos sobre avaliação 

02/06 leitura 

09/06 leitura  

16/06 leitura 

23/06 apresentação das intenções de objetos para avaliação da disciplina 

30/06 leitura e discussão 

07/07 leitura e discussão 

14/07 leitura e discussão 

21/07 apresentação dos objetos para avaliação da disciplina 

28/07 leitura e discussão 

04/08 apresentação dos trabalhos 

11/08 apresentação dos trabalhos 

18/08 tempo para algum imprevisto 

Carga prática 

31/05 pesquisa  

07/06 pesquisa 

14/06 pesquisa 

21/06 organização preliminar dos objetos para avaliação da disciplina 

28/06 pesquisa 

05/07 pesquisa 

12/07 pesquisa 

19/07 organização dos objetos para avaliação da disciplina 

26/07 finalização 

02/08  finalização 

09/08 finalização 

16/08 finzalização 
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