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Programação 

Arauá, 9 de setembro de 2017 

 

ENCONTRO PRESENCIAL 

DIA: 09/09/2017 HORÁRIO: 13h às 17h 

CURSOS:  

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

DISCIPLINA: História Econômica Geral e do Brasil 

OBJETIVOS:   

� Utilizar a linguagem cinematográfica como mais um elemento constitutivo na 

formação acadêmica; 

� Interação da turma e construção do conhecimento. 

METODOLOGIA:  

� SESSÃO DE CINEMA: Exposição do filme clássico: “Tempos Modernos” 

de Charles Chaplin que trabalha o início da Revolução Industrial ocorrida na 

Inglaterra, tema que é abordado na aula 3 do livro didático da disciplina.  

� GRUPO DE ESTUDO:  

Aula 1: A gênese do modo de produção capitalista; 

Aula 2: A gênese do pensamento liberal; 

Aula 3: A revolução Industrial. 



   

 

 

CONDUÇÃO DOS TRABALHOS: 

Valdemir Santos Araújo (Tutor) 

Maria José Oliveira Ávila de Menezes (Tutora) 

Antônio Noel Dias Ramos (Tutor) 

Coordenação do Polo: 

Ana Luzia Cardozo Alves Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Programação 

Arauá, 23 de setembro de 2017 

 

ENCONTRO PRESENCIAL 

DIA: 23/09/2017 HORÁRIO: 13h às 17h 

CURSOS: Licenciatura em História 

DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Histórica 

OBJETIVOS:  

� Pesquisa bibliográfica; 

� Consulta a Associação Brasileira de |Normas Técnicas (ABNT) sobre a 

metodologia de produção em um trabalho científico.   

METODOLOGIA:  

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: Fazer um levantamento bibliográfico das obras 

disponíveis no Polo que podem servir de referência em cada tema que irá ser 

trabalhado. 

CONSULTA DOS ARTIGOS: Consultar o acervo dos artigos já elaborados pelos 

discentes aprovados na disciplina a fim de compreender melhor a estrutura exigida em 

um trabalho de metodologia. 

CONDUÇÃO DOS TRABALHOS: 

Valdemir Santos Araújo (Tutor) 

Maria José Oliveira Ávila de Menezes (Tutora) 

Antônio Noel Dias Ramos (Tutor) 

Coordenação do Polo: 

Ana Luzia Cardozo Alves Santana 

 


