Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
R E S O L U Ç Ã O Nº 165/2012–CI / CCH
CERTIDÃO
Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, neste
Centro, no dia 31/10/2012.
João Carlos Zanin,
Secretário

Aprova Alterações curriculares no
Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em História – presencial –
campus sede.

Considerando o Processo nº 1705/1991 – volume. 3
considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 30 de outubro de 2012.

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETORA, SANCIONO A
SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Aprovar as alterações curriculares no projeto pedagógico do
curso de graduação em História, a vigorar a partir do ano letivo de 2013, conforme
segue:
1) Alteração dos objetivos da disciplina Psicologia da Educação
Novos Objetivos: Oferecer subsídios teóricos para o aluno
compreender e atuar no processo educativo;
Propiciar condições para o aluno conhecer a natureza dos
processos de desenvolvimento e aprendizagem, seus condicionantes e interrelações.
2) Criação das disciplinas optativas, conforme segue:
Disciplina: História da Alimentação
Ementa: Estudos sobre a história das relações entre o homem e a
sua alimentação na modernidade: as permanências e transformações na forma de
preparo e consumo dos alimentos; a comida enquanto item estratégico, logístico e
de sobrevivência, bem como o cultivo e exploração dos recursos alimentícios.
Objetivos: Conhecer as diferentes práticas alimentares na história e
suas mudanças paradigmáticas;
Ressaltar a importância da domesticação e introdução de animais e
plantas comestíveis em processos colonizatórios;
Discutir processos de extinção causados pela superexploração de
recursos naturais;
Analisar a importância histórica das técnicas e tecnologias nos
processos de conservação dos alimentos.
Carga Horária: 68 h/a teórica
Periodicidade: Semestral
Departamentalização: Departamento de História .../
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Disciplina: Histórias das Ciências Naturais
Ementa: Estudo sobre a história das teorias, técnicas e tecnologias
em Ciências e as implicações sociais, culturais e econômicas destas na construção
de sociedades.
Objetivos: Conhecer a história das Ciências Naturais, suas
mudanças paradigmáticas, bem como ressaltar a importância da técnica e tecnologia
no estudo da história da civilização.
Carga Horária: 68 h/a teórica
Periodicidade: Semestral
Departamentalização: Departamento de História
Disciplina: Histórias das Ciências da Saúde
Ementa: As investigações acerca das condições sanitárias, das
teorias e tratados médicos na modernidade. A história das relações médicas e dos
saberes em saúde, no contexto das sociedades através das doenças.
Objetivos: Analisar a influencia dos princípios hipocrático-galênicos
na percepção de saúde no ocidente;
Conhecer a importância das doenças epidêmicas nos processos de
colonização;
Compreender o processo de implantação da saúde pública no
ocidente;
Investigar a relevância histórica da quarentena durante processos
epidêmicos.
Carga Horária: 68 h/a teórica.
Periodicidade: Semestral.
Departamentalização: Departamento de História
Disciplina: Introdução a extensão em história
Ementa: Estudo sobre a prática do profissional de história centrado
na prática extensionista.
Objetivos: Conhecer a prática extensionista universitária em geral e
as práticas da profissão de historiador nas diferentes instituições e comunidade.
Buscar aprofundar a relação da formação do historiador com outras praticas como
administrativas, culturais, nas políticas públicas, preservação documental e
patrimonial.
Carga Horária: 68 h/a teórica.
Periodicidade: Semestral
Departamentalização: Departamento de História
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Disciplina: História da Infância no Brasil
Ementa: Estudo sobre a história das noções de infância no Brasil,
princípios teóricos e historiográficos.
Objetivos: Conhecer o estado da arte da História da infância e como
esta sendo desenvolvido no Brasil; relacionar com a Lei Federal nº 11.525, incluir o
ensino dos direitos das crianças, dos adolescentes e jovens no ensino fundamental.
Carga Horária: 68 h/a teórica.
Periodicidade: Semestral
Departamentalização: Departamento de História

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA.
CUMPRA-SE.
Maringá, 30 de outubro de 2012.

Profa. Dra. Nerli Nonato Ribeiro Mori
Diretora

ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em
07/11/2012. (Art. 95 - § 1o do
Regimento Geral da UEM)
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