
   

  

 
 

SELEÇÃO DE 

PROFESSOR HORISTA 

História do Brasil 

(Império e República) 
 

O Departamento de História da PUC-Rio selecionará 1 (um) professor para lecionar, na graduação, as 

disciplinas “História do Brasil II (Império)” e “História Econômica, Política e Social do Brasil”. O 

candidato deve ter o título de doutor em História ou áreas afins e deve apresentar documento 

comprobatório do título no ato da inscrição. 

 

A seleção constará de: 

 Análise de currículo e avaliação de um programa de curso elaborado pelo candidato para cada 
uma das duas disciplinas (ver ementas em anexo). 

 Aula didática, com duração de 40 minutos, sobre 1 (um) ponto a ser sorteado, com 24 horas de 

antecedência, dentre os seguintes tópicos:  

1. A emancipação política, a opção imperial e o Primeiro Reinado. 

2. O Estado em construção: direção saquarema e ordem imperial, liberalismo e 

conservantismo.  

3. A escravidão no Império do Brasil: debates e experiências  

4. A crise do Estado imperial e os projetos de República.  

5. A construção da ordem republicana e suas contradições 

6. Estado Novo: trabalho, cultura e política 

7. A experiência democrática do pós-guerra 

8. O golpe de 1964 e o regime militar 

 Entrevista. 

A inscrição deverá ser realizada na Secretaria do Departamento de História, sala 512 F, no período de 

12 a 18 de dezembro de 2018 e de  2 a 21 de janeiro de 2019, das 9h às 11:30h e das 14h às 16:30h. 

No ato da inscrição o candidato deverá entregar três cópias do “Currículo Lattes” e dos “Programas de 

Curso”, além do “documento comprobatório do título de doutor” (diploma ou certificado que ateste a 

conclusão do doutorado). 

 

A seleção obedecerá o seguinte calendário: 

Dia 28 de janeiro de 2019, às 14 horas: divulgação dos candidatos selecionados a partir da análise dos 

currículos e dos programas de curso; divulgação do horário de sorteio dos pontos para a aula didática; 

Dia 4 de fevereiro de 2019, a partir das 09 horas: sorteio dos pontos da prova de aula; o sorteio será 

feito pelo próprio candidato no horário determinado e divulgado no dia 05 de dezembro; 

Dia 5 de fevereiro de 2019, a partir das 09 horas: prova de aula; 

Dia 5 de fevereiro de 2019, 18hs: divulgação dos resultados da prova de aula; divulgação dos horários 

de entrevista dos candidatos aprovados na prova de aula; 

Dia 6 de fevereiro de 2019, a partir das 09 horas: entrevistas. 

Dia 7 de fevereiro de 2019, 14 horas: divulgação do resultado final. 

 

Início do período letivo: 11 de março de 2019. 

  



 

ANEXO (Ementa para a preparação dos programas de curso) 
 

Ementa de “História do Brasil II” (Império): A emancipação política e a construção do Estado e da 

nação no Império do Brasil: Tendências e perspectivas historiográficas. A Ilustração portuguesa e o 

Império luso-brasileiro. A Corte portuguesa no Rio de Janeiro e a interiorização da metrópole. Projetos 

em disputa: unitarismo e federalismo, liberdade e autoridade. O mundo do trabalho: cidadania e 

escravidão, negociação e conflito. Romantismo e identidade nacional: língua, literatura e história pátria. 

O Império do Brasil frente às repúblicas sul-americanas. A nação brasileira e as outras nações no Brasil: 

a questão indígena no Brasil oitocentista 

 

Ementa de “História Econômica, Política e Social do Brasil”: A experiência histórica da República 

Brasileira. A pluralidade de projetos republicanos e as ações: ideais, conflitos e práticas. Autoritarismo 

e Democracia: conceituação e exercício no Brasil. Memória, identidade e cidadania: caminhos da 

inclusão e da exclusão na sociedade brasileira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de História 
Rua Marquês de São Vicente, 225, Prédio Frings, 5o andar, sala 512F 

Gávea - 22543-900, Rio de Janeiro – RJ 
Tel. (055-21) 35271100  FAX (055-21) 35271608 


