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resenhas e/ou fichamentos) referente à pesquisa, além da realização de exercícios 
de revisão dos conteúdos, provas dissertativas e/ou de múltipla escolha, entre 
outros. 
Os resultados da avaliação serão divulgados em tempo hábil aos estudantes e 
estarão disponibilizados na plataforma virtual do IFPB para consulta, conforme 
calendário estabelecido institucionalmente.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação será contínua e, portanto, apoiar-se-á no núcleo de aprendizagem 
ofertado semanalmente, bem como na realização das provas de recuperação 
bimestral para aqueles que, não alcançarem a média (sete) no fim do bimestre. 
Registra-se ainda a possibilidade de aulas para compor o regime de progressão 
parcial aos que, por ventura, demandem este recurso.

PRÉ-REQUISITOS

Geografia I

BIBLIOGRAFIA

Básica
MOREIRA, J. C.; SENE, E. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipicione, 
2016.

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2007.

Complementar
ANDRADE, M. C. de. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao estudo da 
questão agrária no Nordeste. São Paulo: Cortez, 2005.

DAMIANI, A. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2008.

ROSS, J. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2014.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Nome do Componente Curricular: História II

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 2 a/s - 40 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: François Karizio Fernandes Leite Cavalcante



136

EMENTA

compreendendo suas rupturas e continuidades 

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral

· Compreender o Mundo Atual, a partir do domínio de conhecimentos, contextos 
e mentalidades ao longo da História.

Específicos

Considerar a dinâmica dos conceitos, que adquirem especificidade a partir da 
construção de representações.

fica de cada fonte histórica.

didáticos).
olvidos na 

produção do conhecimento histórico.

e no espaço.

forças externas às ações humanas.
der o passado como construção cognitiva que se baseia em registros 

deixados pela humanidade e pela natureza (documentos, fontes).

processos históricos.
e nas relações humanas as permanências e as rupturas, 

as diferenças e as semelhanças, os conflitos e as solidariedades, as igualdades e 
as desigualdades.
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nte, na dimensão individual e 
social.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
I - As sociedades modernas

1.O Renascimento

2. A Reforma Protestante

3. O Estado absolutista

4. A expansão comercial e marítima europeia
5. O mercantilismo

6 .A chegada dos espanhóis na América

7.Os portugueses na América (1500-1530)

8.Primeiros passos da colonização portuguesa

9.Portugal e suas colônias sob o domínio da Espanha

10.Resistência e integração: a presença negra na América portuguesa

UNIDADE II

II - O mundo moderno e a descoberta da liberdade

11.Os portugueses conquistam o interior

12.O Ciclo do Ouro

13.As novas fronteiras da colônia portuguesa da América

14.A Revolução Inglesa do século XVII

15.O Século das Luzes
16.O nascimento de uma nação: a independência dos Estados Unidos
17 .A Revolução Industrial

18.A Revolução Francesa

UNIDADE III

III - As sociedades contemporâneas
19.O Império Napoleônico

20.Crise do Brasil colonial

21. O Período Joanino

22. 1822: liberdade ainda que tardia

23.Novas revoluções na Europa

24. A unificação da Itália e da Alemanha
25.A Guerra de Secessão dos Estados Unidos
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UNIDADE IV

IV Brasil Império e Neocolonialismo

26.Brasil independente: o Primeiro Reinado

27.O Período Regencial

28.Segundo Reinado: a consolidação do Estado

29. O fim da Monarquia

30. A civilização industrial

31.A partilha da África e da Ásia

32. A cultura brasileira na época do Império.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia aplicada será através de aulas expositivas, com interação entre o 
professor e os alunos(as) para desenvolvimento dos conteúdos teóricos, assim 
como serão estimuladas pesquisas com a utilização de fontes históricas.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Para as aulas teóricas, serão utilizados: quadro branco, computador com internet, 
vídeos, livros didáticos, textos e recursos áudio visuais (data show, projetor 
multimídia e som) e outros que, por ventura, se tornem necessários para o 
alcance dos objetivos almejados.
Serão utilizados trechos de filmes e músicas que contribuam com a 
contextualização dos temas.

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

A Unidade I possui um grande potencial para um trabalho em conjunto com as 
disciplinas de Filosofia e Sociologia, no que se refere as mudanças de 
mentalidade na Europa.. Também é possível uma interação com a disciplina 
Geografia, destacando a antiguidade oriental e clássica, destacando o processo 
de Expansão marítima e comercial europeia, como uma forma de globalização, 
fazendo paralelos com a Globalização do final do século XX.
A abordagem de mentalidades, ao longo do curso, permite um diálogo com 
praticamente todas as disciplinas das ciências humanas.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
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A avaliação deve levar em conta:
-los com as 

mudanças que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem.
a unidade ser submetido ao menos uma prova de 

avaliação objetiva e um trabalho, o qual pode ser individual ou em grupo, podendo 
ser apresentado oralmente (seminários), ou entregue por escrito.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação será contínua e ocorrerá no decorrer do período letivo, através da 
correção, revisão das provas, da correção dos exercícios, atividades e trabalhos 
propostos ao longo das aulas.

PRÉ-REQUISITOS

Sem pré-requisitos.

BIBLIOGRAFIA

Básica

MOTA, M. B.; BRAICK,  P. R. História - Das Cavernas ao Terceiro Milênio, 
Volume 2. 4ª edição. São Paulo: Moderna, 2016.

VICENTINO, C.. História Geral. São Paulo: Scipione, 2012.

Complementar

VAINFAS, R.; FARIA, S. C.; FERREIRA, J.; SANTOS, G.. História Volume 
Único. Editora Saraiva, Livreiros Editores, São Paulo, 2010.

COTRIM, G.; RODRIGUES, J.. História Global, Brasil e Geral. São Paulo: 
Saraiva, 2017.

FERREIRA, M. D. M.; GUGLIELMO, M.; FRANCO, R. História em curso.   
EDITORA DO BRASIL 2016.  ISBN 978-85-10-06455-2.


