
EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR HORISTA – HISTÓRIA DA 

AMÉRICA II 

 

A Escola de Ciências Sociais / CPDOC da FGV-RJ informa a abertura de processo 

seletivo para a contratação de um professor horista para a disciplina História da 

América II, a ser ministrada no segundo semestre letivo do ano de 2017, com início no 

dia 31/07.  

Os candidatos deverão apresentar experiência docente ou de pesquisa na área de 

concentração História e comprovante de titulação acadêmica (mestrado ou doutorado). 

Os interessados devem enviar link para CV Lattes e uma proposta de 

programa/bibliografia para o curso em questão prevendo a programação diária de 

atividades acadêmicas (32 aulas de 100 minutos e duas avaliações) até o dia 23/06, para 

o endereço eletrônico graduacaocpdoc@fgv.br. No assunto do e-mail devem indicar a 

disciplina (História da América II) para a qual estão se inscrevendo.  A montagem deste 

curso deve ser norteada pelos princípios básicos expressos na ementa e nos objetivos 

destacados abaixo. A seleção consistirá de avaliação do material e entrevista com os 

candidatos selecionados, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de junho. As datas e 

horários de entrevistas serão informados no site do CPDOC, e é de responsabilidade do 

candidato verificar as informações.   

Ementa: Os processos de independência das Américas; Formação e Consolidação do 

Estados Nacionais Hispano-Americanos: as estruturas de poder e os projetos de 

construção da Nação; As bases republicanas dos Estados Unidos da América; A Guerra 

Civil Americana; A crise dos Estados Nacionais Oligárquicos hispano-americanos e o 

exemplo da Revolução Mexicana; os populismos latino-americanos; A América Latina 

e os Estados Unidos: “big stick”, “boa vizinhança” e Guerra Fria; Ideias sobre 

modernização, desenvolvimento e dependência na América Latina; A Revolução 

Cubana e seus desdobramentos; Os anos de chumbo e as ditaduras militares dos anos 

1970; Redemocratização e movimento sociais na América Latina; Da guinada neoliberal 

dos anos 90 aos governos de esquerda no início do século 21; prática de ensino em 

História da América. 

 



Objetivos: O objetivo desta disciplina é oferecer aos estudantes uma introdução à 

história social, cultural e política da América na segunda metade do século XIX e no 

século XX. Alternando o exame de eventos históricos fundamentais com a análise de 

temas e debates centrais da história americana, o curso fornecerá um panorama de 

como, de um lado a América Latina vem sendo continuamente “(re)inventada” política 

e culturalmente neste período. As tensas e densas relações dos países da região com as 

potencias internacionais, em particular com os Estados Unidos, também deverão ser 

abordadas. Embora procure abarcar os fenômenos e processos históricos que atravessam 

a região como um todo, o curso procurará estar atento à grande diversidade e 

heterogeneidade que igualmente caracterizam os países da América. Espera-se também 

refletir e exercitar a prática docente no tema. 

 

Bibliografia básica: 
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Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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Bibliografia complementar: 
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