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História e Patrimônio Gizele Zanotto 3 60

Estuda como história, patrimônio e 

identidade constituem a tríade basilar das 

relações de poder de grupos sociais pela 

definição de suas identidades na 

construção do lugar onde vivem. 

Evidencia como as relações entre 

identidade e patrimônio são focos de 

tensão e disputas pelo poder e memória. 

Analisa as conceituações acerca do 

patrimônio e suas subdivisões em 

patrimônio material, imaterial, histórico, 

cultural, artístico e ambiental. Estuda as 

concepções patrimoniais no Brasil a partir 

de suas transformações legais. Avalia os 

procedimentos de tombamento, registro, 

inventário de bens patrimoniais. Analisa as 

políticas de patrimonialização e sua 

execução local, regional e nacional 

articulados às políticas culturais e 

também às dinâmicas sócio-históricas.

01/03 a 31/07 sexta 19:20-22:35

História, Geopolítica e Poder Adelar Heinsfeld 3 60

Estuda as teorias geopolíticas, analisando 

autores clássicos que enfatizam o papel 

do Estado na organização do espaço no 

mundo moderno para a conquista e 

manutenção do poder, considerando a 

formação territorial, a utilização dos 

recursos naturais e tecnológicos, as 

relações com os outros Estados, bem 

como o papel do cidadão e as relações 

internas de poder. Dar-se-á um destaque 

especial para a nova geopolítica regional e 

internacional.

01/03 a 31/07 quinta 14:00-17:35

História, Região e Fronteiras
Ana Luiza Setti 

Reckziegel
3 60

Estuda os aportes teórico-conceituais 

frente às questões da história regional e 

suas interfaces com a escala nacional e 

internacional. Aborda, do ponto de vista 

historiográfico e histórico, os 

pressupostos relativos à questão de 

espaço, região, nação e fronteira, 

regionalismos e nacionalismos. Analisa o 

processo de definição da região a partir de 

sua marca identitária, que envolve o 

político, a cultura e a historicidade das 

sociedades envolvidas. Estuda os 

espaços de fronteira, considerando o 

conceito de alteridade, recíproca e 

reciprocidade como elementos do 

teorema da condição limítrofe. Estabelece 

noções de direitos e relações antinômicas 

entre as individuações. Estuda as 

identidades históricas, culturais e 

simbólicas possíveis de serem 

construídas no(s) espaço(s) fronteiriço(s) 

as quais marcam o nível de convivência 

nas fronteiras das nações, das regiões, 

dos grupos sociais. Analisa casos de 

fronteiras que sedimentam comunidades 

de destinos supranacionais e 

interregionais. Estuda o papel das 

fronteiras na globalização e na pós-

globalização.

01/03 a 31/07 quinta 19:20-22:30

Disciplina Professor Créditos
Carga 

horária
Ementa Período

Dia da 

semana       
Horário
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História, Trabalho e Poder Felipe Cittolin Abal 3 60

Estuda a construção das noções de 

trabalho e de trabalhador ao longo da 

história. Analisa os embates de diferentes 

concepções acerca do mundo do 

trabalho. Aborda a historiografia marxista 

inglesa e a história do trabalho no Brasil. 

Estuda a justiça do trabalho brasileira 

desde seus primórdios e a possibilidade 

de utilização de processos judiciais 

trabalhistas como fonte de pesquisa.

01/03 a 31/07 sexta 08:00-11:35

História e Fronteiras Socioambientais Marcos Gerhardt 3 60

Estuda as transformações 

socioambientais produzidas pela ação 

humana e por agentes históricos não 

humanos como bactérias e vírus, em 

interação com o meio ambiente, no sul do 

Brasil. Aborda a formação histórica de 

regiões e de fronteiras socioambientais, 

concebendo-as como móveis, dinâmicas 

e conflituosas. Discute a produção 

historiográfica sobre o tema, 

especialmente no campo da História 

Ambiental, indica possíveis fontes de 

pesquisa. Trata das concepções, 

crenças, imaginários e discursos 

elaborados por diferentes grupos étnicos 

sobre os ambientes que habitaram. 

Dialoga com a Biologia, a Botânica, a 

Antropologia, a Arqueologia, a Ecologia, a 

Agronomia e outras ciências, visando a 

construção de um conhecimento 

interdisciplinar.

01/03 a 31/07 sexta 14:00-17:35

Disciplina Professor Créditos
Carga 

horária
Ementa Período

Dia da 

semana       
Horário


