
Objetivo do seminário
Estimular a releitura historiográfica deste evento cívico importante que é a Independência
do Brasil, numa perspectiva crítica e buscar a criação coletiva de um conhecimento que
possa ser aplicável e replicável em qualquer sala de aula do ensino fundamental e médio. 

Público  
Professores  do  ensino  fundamental  e  médio  e  estudantes  universitários  do  curso  de
História. 

Vagas
100

Carga horária
25 horas

Período
De 08/08 a 06/09/2017

Inscrições:  De 04/07 a 11/08/2017,  diretamente  no endereço no site  de  educação a
distância da Escola do Legislativo da ALMG: http://ead.almg.gov.br  .
É necessário  ter  ou  fazer  cadastro  no  site  EAD para solicitar  inscrição no curso.  Os
pedidos de inscrição serão aprovados até o início do curso com envio de comunicado por
e-mail aos solicitantes.
Dúvidas e problemas de acesso devem ser encaminhados para suporte.ead@almg.gov.br

Importante:
A aceitação final da inscrição está condicionada à apresentação do interessado no fórum
“Apresentação dos participantes”, no ambiente virtual do seminário, até a data do 
encerramento do prazo de inscrições. As apresentações serão monitoradas e aprovadas 
pelo professor-moderador.  

mailto:suporte.ead@almg.gov.br
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Conteúdo e dinâmica da atividade
O seminário é organizado em três tópicos-temas, que serão tratados de forma simultânea
em fóruns exclusivos. Os participantes deverão responder às questões propostas pelo
professor  nos  fóruns,  acessar  e  ler/ouvir/assistir  aos  materiais  complementares
disponíveis  na  midiateca  da  atividade  e  participar  da  discussão  em  cada  fórum,
apresentando suas opiniões para cada tema. Os temas são os seguintes:

• Uma emancipação incompleta
• O mito D. Pedro I
• A planta “exótica” da América

Certificação
Fará jus ao certificado de conclusão do seminário quem participar, satisfatoriamente de,
pelo menos,  dois dos três fóruns de discussão. As participações serão avaliadas pelo
professor, considerando clareza, coerência e pertinência quanto ao tema.

Professor-moderador
O Prof. Luiz Fernandes de Assis é especialista em Gestão da Memória, pela UEMG e
licenciado e bacharel em História pela UFMG.

Mais informações
Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais

Av. Olegário Maciel, 2161  Lourdes - BH/ MG

(31) 2108 3400

suporte.ead@almg.gov.br


