
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Nome do Componente Curricular em português: 

Tópicos de História do Brasil Império 

Nome do Componente Curricular em inglês: 

Topics of History of Brazil Empire II 

Código: HIS 308 

Nome e sigla do departamento: 

Departamento de História DEHIS 

Unidade acadêmica: 

ICHS 

Nome do docente: Cláudia Maria das Graças Chaves 

Carga horária semestral 

90 horas 

Carga horária semanal teórica 

04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

02 
 

Data de aprovação na assembleia departamental:  

 

Ementa:  

A construção do espaço político e econômicos no Atlântico Sul no e o Império do Brasil. 

Independências, constitucionalismo, escravidão e comércio Atlântico. Este curso pretende 

analisar o século XIX brasileiro a partir de uma análise crítica sobre a ideia de revolução 

conservadora. As inserções do novo Império do Brasil no liberalismo político e ao mesmo 

tempo no recrudescimento do escravismo contemporâneo dos estados nacionais e 

constitucionais.  

Conteúdo programático:  

1- As novas soberanias e revoluções no espaço Atlântico. Uma discussão sobre a crise 

do Antigo Regime, os novos modelos institucionais, as novas formas de 

representatividade.  

2- A persistência do escravismo e do tráfico atlântico em meio à expansão do 

capitalismo e mudanças tecnológicas.  

3- Os donos do poder. As persistências dos modelos mercantilistas de representação 

política e social. Negociantes, traficantes, banqueiros e barões do café.   

Objetivos: A partir de uma incursão em temas clássicos da historiografia brasileira como da 

ideia de “liberalismo nos trópicos” das “ideias fora do lugar”, iremos abordar perspectivas que 

recolocam a discussão sobre as chamadas revoluções conservadoras e sobre a escravidão no 



capitalismo atlântico. Os principais textos e materiais discutidos estarão disponíveis no 

Moodle.  

Metodologia: Aulas expositivas com utilização de textos e materiais audiovisuais. 

Apresentação de seminários e atividades pedagógicas práticas.  

Para a realização das atividades serão utilizados recursos diversos para acesso e produção de 

vídeos, blogs  

Atividades avaliativas: As atividades avaliativas consistem em participação nas aulas teóricas 

com as seguintes ações: leitura dos textos obrigatórias e discussão em sala; seminários; 

produção de material indicado em cada uma das unidades apresentadas. Os trabalhos serão 

individuais e em grupo. 60% da nota total. 

 

Serão três modalidades a partir dos três eixos. A primeira em grupo com a produção de um 

texto analítico e levantamento de fontes; uma segunda em grupo e interconectada para a 

produção de um levantamento das produções em âmbito regional; uma última de caráter 

individual. 

Cronograma:  

Janeiro – dia 18/01 apresentação do programa 

Primeiro Módulo – Dias 18 e 25 

Segundo módulo – Dias 1, 8, 15 

Entrega da segunda avaliação dia 01/03 

Março - Terceiro módulo:  

Dias 1,  8, 15, 16, 22. 

Atividade avaliativa final dia 22 

Exame especial dia 29 
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Cordoba, Universidad Nacional de Cordoba, 2018. 
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BOHORQUEZ, Jesus. Resolución de disputas comerciales y cumplimiento de contratos: Una 
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