
 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA - EVENTO DE FORMAÇÃO DO POLO DA UAB DE FORTALEZA 

Universidade Aberta do Brasil - Polo Fortaleza 
R. Barbosa de Freitas, 2674 - anexo 2 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE 

Fone: 32772546 
E-mail: coordenacao.uabfortaleza@gmail.com 

(  ) Curso     (   ) Seminário     ( ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (  x ) Outros: cine debate 

TÍTULO: CINEDEBATE - O AUDIOVISUAL COMO LINGUAGEM DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA 

 

OBJETIVO GERAL: Pensar o audiovisual como objeto e método no processo de ensino e de 

aprendizagem na área de História.  

  

PÚBLICO ALVO: Alunos do curso de História da UAB e professores de História da SME de Fortaleza. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Cine Debate introduzido por uma síntese da história do cinema. 

 Exibição de um filme (curta ou episódio de um seriado). 

 Debate com questões chaves do filme. 

  

RESUMO: Debate a partir de um episódio da série Cold Case, objetivando-se levantar questões teóricas da 

área de metodologia do ensino da História, tendo o audiovisual como fonte e objeto da História. Pretende-se 

ainda abordar sobre em que momento histórico a linguagem fílmica se torna fonte de debate enquanto 

representação da disciplina e relacionar o trabalho do investigador com o do pesquisador. No primeiro 

momento, devemos abordar aspectos do filme/episódio série,  como ficção ou não ficção, aparece-nos, no 

debate, o par verdade e mentira, e propomos substituir pela definição de representação a partir da História 

Cultural.  O filme, independente de ser ficção ou documentário é uma produção humana realizada dentro de 

um espaço-tempo, portanto, histórico. Não é um retrato do real mesmo quando se coloca tão próximo da 

ideia de “verdade” como nos casos dos documentários. Nem é uma mentira, mesmo quando se coloca 

dentro da ficção total. O filme é representação e histórico. A questão norteadora para os participantes gira 

sobre semelhanças postas na película com a pesquisa em História. Podemos aprender sobre o método 

investigativo na área de História assistindo o episódio 1 de Cold case?  

 

PROFESSOR(A): Profa. Dra. Ivaneide Barbosa Ulisses 

Doutora em História Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e docente do curso de História da 

Fafidam-Uece. Atualmente coordena o Projeto de Extensão “CineClube”   com a história e o ensino à 

distância” (PROEX/UECE). Bolsistas: Celiana Maria da Silva ( Polo de Campos Sales) e Bruna Ferreira 

(Polo Tauá).  

  



 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA - EVENTO DE FORMAÇÃO DO POLO DA UAB DE FORTALEZA 

Universidade Aberta do Brasil - Polo Fortaleza 
R. Barbosa de Freitas, 2674 - anexo 2 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE 

Fone: 32772546 
E-mail: coordenacao.uabfortaleza@gmail.com 

PERÍODO: 21/05/2019 

 

LOCAL: Polo da UAB de Fortaleza - R. Barbosa de 

Freitas, 2674 - anexo 2 - Dionísio Torres, Fortaleza - 

CE. Fone: 3277 2546 - 2o ANDAR - SALA A 

  

CARGA HORÁRIA: 2h HORÁRIO: 18h às 20h VAGAS OFERTADAS: 50 

 

CERTIFICAÇÃO: Emitido em formato eletrônico, pela UECE, após participação no evento. 

 

INSCRIÇÃO: https://forms.gle/c6WjNJ1tgP64QgndA 

AS VAGAS SERÃO PREENCHIDAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO. 

 

https://forms.gle/c6WjNJ1tgP64QgndA

