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PLANO DE ENSINO REMOTO 
 

   

 

 

Disciplina:  HST410061 Semestre: 2021-2 Turma:  

Nome da disciplina   Fronteira como categoria da história global 

Professoras: Peter Johann Mainka  

Horário na grade: Quintas-feira, 17-21 h 

Horário de atendimento: Quintas-feiras, 15-17 h 

Formas de atendimento: Email, Video-conferência, chat 

Moodle: sim 

Ementa: 
Estudo e discussão da 'fronteira' (no sentido amplo) como categoria nas ciências históricas, considerando a sua 

importância na formação do Estado (pré-) moderno e na estruturação geopolítica do poder (incluindo questões das 

relações internacionais e da diplomaca) como também nos processos políticos, socio-económicos e socio-culturais 

da época moderna e contemporânea com atenção especial para os temas e debates historiográficos da hstória global. 

 

Objetivos:  

Conhecer a categoria de fronteira nas ciências histórica; 
Conhecer a importância da fronteira na formação do Est;ado (pré) moderno; 
Conhecer as transformações da fronteira a partir da primeira modernidade até o tempo presente; 
Conhecer os duplos efeitos de fronteiras: entre delimitação e exclusão e intercâmbio e cooperação. 

Metodologia: 

Com base numa programação específica e numa bibliografia específica (disponibilizadas no 
primeiro encontro):  

 aulas expositivas;  

 leitura, interpretação e discussão de textos e / ou fontes centrais (de modo individual,em 
grupos de trabalho e no plenário);  

 estudos dirigidos;  

 apresentações (seminários) de textos e temas contidos no plano de ensino da disciplina 
pelos alunos (de forma variada). 

Se for possível, especialistas da área e de áreas vizinhas (antropologia, direito, economia, 
geografia) [da UFSC ou de fora] serão convidados, para enriquecer as aulas, aprofundar as 
discussões e garantir uma certa interdisciplinaridade (no ensino remoto por videos, lives, etc.). 

Ferramenta de ensino remoto: 

 aulas síncronas no horário na grade (webconferências), 

 videos previamente gravados pelo profeesor e pelos alunos, 

 podcasts produzido pelo professor e pelos alunos, 

 fóruns temáticos, 
 verbetes num glossário, 

Conteúdo programático com cronograma e atividades:  
12/08/2021 : Introdução 

19/98          : O conceito de fronteira (módulo 1) 
26/08          : O conceito de fronteira (II) 
02/09           : Fronteiras em tempos de transição: Estado nacional, pós-nacional e relações 
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internacionais   

                        (módulo 2) 

09/09           : Fronteiras em tempos de transição (II) 

16/09           : Fronteiras territoriais – espaços de conflitos, de intercâmbio e cooperação (módulo 3) 
23/09           : Fronteiras territoiais (II) 
30/09           : Fronteiras do conhecimento 

Avaliação: 

frequência regular (= realização das atividades exigidas, inclusive frequência regular, se for 
possível, nas aulas síncronas virtuais; 

participação ativa nas discussões nas aulas presenciais e virtuais ;   
leituras de textos e apresentação dos conteúdos lidos: realização das atividades exigidas ao 

longo do semestre a partir da leitura dos textos indicados, etc. As atividades podem variar 
muito e serão definidas segundo as possibilidades e capacidades de cada um/a dos/as 
alunos/as:  

trabalho final com peso maior (artigo), incluindo capa, sumário e bibliografia – este trabalho final 
ligado com o respectivo projeto de pesquisa, mas, se for possível, sob a perspectiva 
específica da discipina, focalizando questões de fronteira. 

Observações sobre matrícula: 
- Alunos de outros PPG da UFSC: 
Solicitar autorização para realizar matrícula encaminhando email para secretaria do PPGH (e-mail 
abaixo). A secretaria do PPGH autorizará a matrícula após aceite do Prof(a) e o programa ao qual o(a) 
aluno(a) é vinculado(a) efetiva a matrícula pelo CAPG. 
- Alunos externos à UFSC: 
Escrever para as professoras, justificando o interesse na disciplina;  
Preencher formulário “Matrícula em disciplina isolada” da página https://ppghistoria.ufsc.br/documentos/  
assinar e anexar documentos, gerando um só pdf e enviar para o email da secretaria do PPGH. Após 
autorização das professoras a secretaria efetivará a matrícula do aluno(a). 
Secretaria do PPGH/UFSC: Melissa Brusius/Victor Viana ppghst@contato.ufsc.br (Indicar “Matrícula em 
História Global do Trabalho” no assunto) 

Bibliografia: 

https://ppghistoria.ufsc.br/documentos/
mailto:ppghst@contato.ufsc.br
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