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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2020-2) 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, de junho de 2014, 
retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado pela portaria do Ministério da 
Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 
2014. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

Disciplina/Unidade 
Curricular

Código Habilitação Turma

HISTÓRIA AMBIENTAL  DAE00512 Ciências da Natureza e 
Ciências Huamanas

II Período

Carga Horária 
Tempo Universidade

Carga Horária 
Tempo Comunidade

Carga Horária Total Pré-Requisito

50 horas 30 horas 80 horas Não há

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 13/10/2020 a  15/12/2020

Docente: Santiago Silva de Andrade

EMENTA

Introdução à História Ambiental no contexto da historiografia contemporânea, principais autores e proposta 
metodológica. Os usos dos recursos ambientais através da historia. Apresentação das principais questões 
ambientais que marcaram os séculos XX e XXI. Perspectivas socioambientais para o século XXI.

OBJETIVOS
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Objetivo Geral: 
Compreender a formação histórica das sociedades humanas a partir da sua relação com o mundo natural, 
enfatizando a dinâmica de interação sociometabólica que caracteriza tal relação. 

Objetivos Específicos: 

- Refletir sobre o papel da História Ambiental como instrumento de compreensão das sociedades 
humanas; 

-  Compreender o potencial interdisciplinar da História Ambiental e apontar para as suas conexões 
intelectuais com outros campos do conhecimento, como a Ecologia, Biologia, Economia e 
Sociologia; 

- Refletir sobre a formação do sistema capitalista e sobre as consequências deste modelo societário 
para o meio ambiente 

METODOLOGIA
Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento do componente curricular. Com especial atenção, 
conforme determina a Resolução 254/2020/CONSEA, para a explanação das aulas e atividades realizadas de forma online/remota, 
síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem utilizadas, destacando, dentre elas, os meios/dispositivos 
tecnológicos (vídeo, site, plataforma virtual, chats, e-mail etc.) e suas respectivas formas e regras de uso. 

Nas atividades síncronas, será utilizada a ferramenta Google Meet. Já, nas atividades assíncronas (TU ou TC), 
serão utilizadas as ferramentas: SIGAA, exercícios e desenvolvimento de reflexões escritas sobre os temas 
propostos em sala de aula. 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem  do componente curricular, em 
consonância com seus objetivos e a metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma online/remota. 

O rendimento na disciplina será avaliado por meio de duas avaliações assíncronas, denominadas N1 e N2. A 
primeira avaliação será uma reflexão, por escrito, sobre questões relacionadas aos textos indicados pelo docente. 
A segunda avaliação será um trabalho escrito sobre questões ambientais do estado de Rondônia, a partir da 
perspectiva da História Ambiental e das observações registradas no Tempo Comunidade. A nota final será a soma 
das duas avaliações, dividida por 2, como demonstra a seguinte fórmula: 

N = (N1+N2)/ 

O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A repositiva 
será realizada com toda a matéria do semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação, o discente que 
obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 

A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, 
impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 251/
CONSEPE, de 27/11/97). 

CRONOGRAMA
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* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 
18/03/2020, discriminando aulas de Tempo Universidade de Tempo Comunidade. 

Data
Horário

Descrição de Atividades Síncronas
Início Final

16/10/2020 08:00h 10:00 h Apresentação da disciplina e das atividades; Introdução aos princípios básicos da 
História Ambiental; Apresentação dos instrumentos avaliativos

23/10/2020  08:00 h  10:00 h  História Ambiental: bases teóricas

30/10/2020  08:00 h  10:00 h História Ambiental: fontes, métodos e objetos 

06/11/2020  08:00 h  10:00 h História Ambiental: da idade média a modernidade ultramarina

13/11/2020  08:00 h  10:00 h História Ambiental do Brasil (séculos XVI a XX)

20/11/2020  08:00 h  10:00 h  A História Ambiental na (e da) América Latina 

27/11/2020  08:00 h  10:00 h  Avaliação N1

03/12/2020 08:00h 10:00 h Antropoceno e Capitaloceno:macrovisões da História Ambiental 

11/12/2020 08:00h 10:00 h  Capitalismo e crise socioambiental . Entrega da avaliação N2

18/12/2020 08:00 12:00  Repositiva 

CH total de atividades síncronas: 20 horas

CRONOGRAMA

Data
Horário

Descrição de Atividades Assíncronas
Início Final

16/10/2020 13:00h 19:00h  Leitura e resumo dos textos “As bases teóricas da História Ambiental” e "Para fazer 
História Ambiental” 

23/10/2020 13:00 h  19:00 h Tempo Comunidade

30/10/2020 13:00 h  19:00 h  Leitura e resumo do textos “A História Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisas” 
e “História, meio ambiente e interdisciplinaridade” 

06/11/2020 13:00 h  19:00 h  Leitura e resumo do texto “O homem e o mundo natural” 

13/11/2020 13:00 h  19:00 h Tempo Comunidade  

20/11/2020 13:00 h  19:00 h  Leitura e resumo dos textos “Construindo a Historia Ambiental da America Latina” e 
"História Ambiental (feita) na América Latina” 

27/11/2020 13:00h 19:00h Tempo Comunidade

03/12/2020 13:00h 19:00h  Leitura e resumo dos textos “Antropoceno ou capitaloceno” e "Vivendo no 
Antropoceno”

11/12/2020 13:00h 19:00h Leitura e resumo dos textos “O que é o Ecossocialismo” e “Marx e o meio 
ambiente”

18/12/2020 13:00h 19:00h Discussão, nos fóruns, sobre os trabalhos finais dos alunos 

CH total de atividades assíncronas: 60 horas
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* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades assíncronas, explicitado na descrição o conteúdo a abordar. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS

Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em sua  bibliografia disposta na estrutura 
curricular do curso. 

 DUARTE, R. H. Por um pensamento ambiental histórico: o caso do Brasil. Luso Brazilian Review, v.41, n.
2, 2005. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais (PCN): Meio ambiente e saúde. Ministério de 
educação e desportos. Vol. 9 Brasília, 1997. 
NEVES, Walter, Antropologia Ecológica, São Paulo, Cortez Editora, 1996. 
MENDONÇA, Francisco. Geografia e meio ambiente. 3 ed. São Paulo: Contexto,1993. 
PÁDUA, J. A. As bases teóricas da história ambiental. Estudos Avançados 24.(68), 2010. 
PADUA, J. A. Herança romântica e ecologismo contemporâneo. Vária História, 33. 2005. 
PÁDUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 
escravista, 1786-1888. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e os 
animais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
SHAMA, S. Paisagem e memória. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 
THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e 
aos animais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
WARREN, D. A ferro e fogo: a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1996. 
WORSTER, D. Para fazer história ambiental: estudos históricos, v.4, n.8, 1991.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
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Vilhena, 28 de Setembro de 2020. 

Descrição das referências do componente curricular tidas complementares dentre as que constam em sua bibliografia listada na estrutura 
curricular do curso, bem como de outras referências não listadas. 

 DAVIS, Shelton H. Vítimas do milagre: o desenvolvimento e os índios do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar,
1978. 

CAMELY, Nazira. Os agentes do imperialismo na Amazônia Ocidental. Rio de Janeiro: 
Cebraspo, 2006 
GRUBER, Jussara Gomes (org.). O livro das árvores. Benjamin Constant: Organização 
Geral dos Professores Ticuna Bil.ngües, 1997. 
GRUPIONI, Luís Donisete B. (editor). Coleção de livros didáticos do Referencial curricular 
nacional para as escolas indígenas: informações para o professor. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
MELATTI, Júlio Cezar. Índios do Brasil. Brasília: Editora de Brasília, 1972. 
PAULA. Elder Andrade. (Des)envolvimento insustentável da Amazônia Ocidental, Rio 
Branco: Adufac, 2005 
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. 
Petrópolis: Vozes 1977.

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas

 https://docs.google.com/forms/d/1Z-ByTr7xTAViUN-qfk6JpUqRgAdNXFHlvLud1M1Yih8/edit?ts=5f75ec48

Prof. Dr. Santiago Silva de Andrade 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-ByTr7xTAViUN-qfk6JpUqRgAdNXFHlvLud1M1Yih8/edit?ts=5f75ec48

