
INFORMAÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO

Objetivo
Estimular a releitura historiográfica deste evento cívico importante que é a Proclamação
da República, 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.

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:

- Os antecedentes da Proclamação - Do Império à República
- Os primeiros anos: do militarismo à República dos Conselheiros
- A República no imaginário dos brasileiros: os símbolos nacionais.

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

Carga Horária: 20 horas

Período: 19/10//2017 a 22/11/2017

Inscrições e vagas
De 3/10/2017 a 19/10/2017, diretamente na plataforma de EAD da ALMG 
(http://ead.almg.gov.br). 
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Há 100 vagas disponíveis. 
Importante:  O  pedido  de  inscrição  deve  ser  aprovado  pelo  professor,  com base  na
primeira  participação  do  interessado  no  “Fórum:  apresentação  dos  participantes”  do
seminário, até a data do encerramento do prazo de inscrições.

Dúvidas e problemas de acesso devem ser encaminhados para suporte.ead@almg.gov.br

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

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