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Ementa

Realizar exercícios de análise histórica com diferentes fontes para a história da
América;
Inventariar arquivos, acervos e fontes documentais para a pesquisa e o ensino da
história da América; Classificar tipos de fontes e descrever potencial de pesquisa:
temas, problemas, abordagens. Habilitar os estudantes em técnicas de análise de
documentação escrita, visual, oral; Iniciar os estudantes em formas de tratamento de
fontes materiais.

Atividade da disciplina

A disciplina instrumental tem caráter prático e tem por objetivo a elaboração, por

escrito, de uma detalhada proposta de trabalho com fonte primária sobre História das

Américas.

Por ser de caráter prático, a disciplina demanda a adesão dos estudantes inscritos ao

calendário de produção orientada que será combinado no início do semestre.

Metodologia proposta

1) Mapeamento detalhado de sites/repositórios on line que disponibilizam

documentos escritos, bancos de imagens, mapas, vídeos e outros materiais

relativos à história da América Latina, Caribe e/ou Estados Unidos (redigidos

nas línguas faladas nessas regiões)

2) Apresentação da metodologia de trabalho com fontes primárias que será

proposta à turma

3) Escolha orientada da fonte a ser trabalhada individualmente ou em grupo ao

longo da disciplina

4) Preparação e divulgação do cronograma de acompanhamento/orientação das

atividades

5) Acompanhamento da atividade em etapas, de acordo com o cronograma

estabelecido com a turma.

Avaliação



Ao final da disciplina (em grupo ou individualmente) as/os estudantes devem

apresentar, por escrito, uma proposta detalhada de trabalho com a fonte primária

selecionada.

Necessidades especiais

A atenção a estudantes com necessidades específicas será combinada de acordo com a

demanda. O programa é disponibilizado antecipadamente para toda a turma, que

poderá sinalizar as necessidades especiais através dos canais de comunicação do

google classroom ou via e-mail (larissaviana@id.uff.br)

Plano de atividades por semana

23 e 25/08

Apresentação da proposta do laboratório

Apresentação de sites de documentos em História das Américas

30/8 e 1/9

Apresentação de sites de documentos em História das Américas

Apontamentos práticos – roteiros para trabalho com fontes diversas

6 e 8/9

Apresentação de sites de documentos em História das Américas

Apontamentos práticos - roteiros para trabalho com fontes diversas

13 e 15/9

Conhecer a metodologia de apresentação de documentos Inside The Vault
https://www.gilderlehrman.org/programs-and-events/collection-programs/inside-
vault

Definição coletiva do cronograma de acompanhamento dos trabalhos que serão
elaborados pela turma

20 e 22/9

Primeira rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

27 e 29/9
Primeira rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

4 e 6/10
Primeira rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

11 e 13/10
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Primeira rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

18 e 20/10
Turma dispensada para as atividades da Agenda acadêmica

25 e 27/10 –

Segunda rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

1 e 3/11 –

Segunda rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

8 e 10/11-

Segunda rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

17/11-

Segunda rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

24/11-

Segunda rodada de orientação direcionada aos grupos / trabalhos individuais

29/11 a 1/12- Envio da avaliação através do Google Classroom

6/12 – Tempo livre para correção e devolução das notas

8/12- V.S. e registro das notas finais no Iduff


