SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO À MOBILIDADE ACADÊMICA EXTERNA 2018 – MOBEX 2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.

Pensamento clássico na Grécia e em Roma antiga. Mito e história na Grécia antiga, Aristóteles,
Heródoto e Tucídides. A civilização romana. A história como narrativa do poder: A história augusta
e os historiadores romanos Tácito, Políbio e Tito Lívio. A política, a democracia e a oligarquia: entre
práticas e representações sobre a cidadania grega e romana na antiguidade. A guerra, a paz, o
helenismo e o imperialismo no mundo antigo.

2.

Feudalismo: práticas e representações sociais. Relações de poder e suas representações
(calendários, cartografia, iluminuras, etc). Hierarquias na Europa Ocidental (igreja católica, nobreza
e as relações de vassalagem e suserania) Estrutura social, hierarquia e relações de trabalho
(servidão, terra, direitos costumeiros, corporações de ofício, relações cidade-campo).

3.

Formação dos Estados Nacionais. A formação das nacionalidades modernas, o Absolutismo
“clássico” e os casos da França e da Inglaterra. Teorias do Estado moderno: Maquiavel, Bodin,
Bossuet, Hobbes. O absolutismo Ibérico e a questão do mercantilismo e expansão europeia:
encontro e confronto de culturas. América, África e Ásia e os impérios ultramarinos. Os debates
sobre a acumulação primitiva do capital: a crise “geral” do século XVII. Absolutismo e Revolução na
Inglaterra do século XVII.

4.

História da África. Diversidade da presença humana no ambiente africano desde o surgimento dos
primeiros hominídeos e homens, quando da chamada pré-história da humanidade, discutindo as
civilizações e sociedades africanas, destacando na África do Norte, o Egito antigo e os povos
beribéris; na África subsaariana, os povos de Senegâmbia, do Congo-Angola, de Moçambique e
Madagascar. Ênfase no estudo das sociedades africanas envolvidas e efetivadas pelo
deslocamento forçado e depois tráfico de escravos inaugurado na Idade Moderna, bem como as
suas relações com a formação da sociedade brasileira no contexto das relações atlânticas. Estudo
e análise: das abordagens teóricas e metodológicas encontradas no ensino; dos diversos materiais
didáticos e das práticas avaliativas.

5.

História do Brasil colonial. A formação do mundo colonial brasileiro: história e historiografia.
Sociedades indígenas antes dos europeus. Sociedades indígenas em tempos de conquista. O novo
Éden: a conquista portuguesa na América. Economia e sociedade: escravidão e trabalho livre na
Colônia. Diplomacia, política e história: as dinastias europeias, tratados e fronteiras. Mobilidade e
migração no mundo colonial. Vida material e religiosidade popular. Sedução e liberdade: cotidiano
e contestação política no final do século XVIII e início do XIX, os casos da Conjuração Baiana, da
Inconfidência Mineira e da Revolução Pernambucana de 1817.

