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Carga horária já ministrada: 20h (4 encontros presenciais e 1 assíncrono = 5 )
EQUIVALÊNCIA PARA PANDEMIA 80 HORAS =10 ENCONTROS (8hs)
HORAS FALTANTES: 60 H AULAS FALTANTES: 5 = 3 SÍNCRONAS e 2 ASSÍNCRONAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2020 - 01/12/2020
EMENTA adaptada PANDEMIA: A disciplina estuda a relação entre contexto urbano, popularização dos territórios imateriais e
embates  entre  a  memória  oficial,  ativismos  e  historicidade  frente  às  problemáticas  das  cidades  na  convivência  com  as
diversidades. 
OBJETIVOS:  Adotar  como  ponto  de  partida  o  recente  assassinato  de  George  Floyd  e  os  desdobramentos  nos  embates
envolvendo memória  oficial,  ativismos  e  historicidade,  ao  redor  do  mundo e  no  Brasil.  Revisar  e  traçar  relações  entre  os
principais pontos da disciplina e acontecimentos atuais, interrogando e aguçando a percepção crítica dos discentes. 
DATA/AULA CONTEÚDO ATIVIDADE FERRAMENTA EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA)

13/10/2020 Apresentação e esclarecimentos 
sobre o Plano de ensino. 

Fórum com a docente e 
os alunos.

Google Meet Síncrona
Com a presença da 
professora
(equivalência - 4h)

20/10/2020 Contexto urbano e  popularização
dos territórios imateriais: agitação
social e batalhas pela memória.

 As atividades 
avaliativas foram 
disponibilizadas no 
SIGAA. 1) Pesquisar na
internet o assassinato de
George Floyd, 
selecionar um caso 
semelhante ocorrido no 
Brasil e preparar uma 
apresentação  (gravada 
em vídeo ou escrita) 
para avaliação. aula do 
dia 27/10/2020  

Youtube /Internet 2 AULAS 
Assíncronas.
Sem a presença da 
professora

Total: 8 horas

27/10/2020 Aula  1  -  Apresentação  das
pesquisas e debates (manhã) 
Aula 2 - Assistir vídeos  e realizar
leituras  sobre  reações  aos
monumentos  públicos,  como
desdobramentos do assassinato de
George Floyd. 

1 -Atividade de 
Avaliação

2- Monumentos e 
memória - Live com 
Thiago Amparo e 
Giselle Beiguelman

 Google Meet

Youtube /Internet

Síncrona
Com a presença da
professora - manhã
(equivalência – 4h)
Assíncrona
(equivalência – 4h)
Sem a presença da 
docente – tarde
Total: 8h 

03/11/2020 Aula  1-  Monumentos  e
memória:  ativismo,  imaginário
e historicidade (parte 1)
Aula  2-  Monumentos  e
memória:  ativismo,  imaginário
e historicidade
(parte 2)

1- Assistir a análise de 
Giselle Beiguelman e o 
documentário sobre as 
intervenções Monumento
Nenhum e Chacina da 
Luz.

2- Tarefa para avaliação 
na próxima aula: Fazer 

Youtube/ Internet
1)Monumentos e 
memória:ativismo,ima
ginário e historicidade
2) Monumento 
Nenhum e Chacina da
Luz

Assíncrona 
(equivalência - 8 h)



um resumo do material 
disponibilizado ou 
escolher e pesquisar 
alguma proposta poética 
de intervenção no 
contexto urbano. 
Apresentação oral, 
máximo de 4 minutos; 
apresentação escrita, 
máximo de uma lauda.

10/11/2020 Monumentos  e  memória:
ativismo,  imaginário  e
historicidade

Avaliação  das
apresentações e debates

 Google Meet Síncrona
(equivalência - 4 h)

17/11/2020 Aula 1 - Revisão dos principais
conteúdos  relacionados  à
disciplina  Contexto  urbano  e
arte {parte 1}
Aula 2 - Revisão dos principais
conteúdos  relacionados  à
disciplina  contexto  urbano  e
arte. [parte 2]

Assistir  vídeo/aula  e
elaboração de questões
para  esclarecimentos
ou ponderações. 

Debates,
esclarecimentos  e
Avaliação de
participação

Youtube

Google Meet

Assíncrona
(equivalência – 4h)
Aula manhã (sem a 
presença da 
professora)
Síncrona (4 h)
Aula tarde (com a 
presença da 
professora)
Total: 8 horas

24/11/2020 Conteúdo  ministrado  durante
o curso

Avaliação repositiva
Google Meet

Síncrona
(equivalência – 4 h)
Total: 4 h (manhã)
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Vídeos 
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