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CINECLUBE: A GEOGRAFIA NO CINEMA
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados: Geografia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica,
filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a
análise, interpretação, crítica e proposição científica.
[CHSA03IF]Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental,
bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos
confiáveis.
[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de
discursos e práticas constituintes da realidade social.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de verificação das aprendizagens, avaliação para as aprendizagens, debates
e/ou discussões considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, ensino
com pesquisa, estudo dirigido, filmes e vídeos, mesa redonda e utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show).

Recursos materiais necessários
Filmes selecionados pelo Docente Responsável em diversas mídias; artigos de cinema; sites
disponíveis na internet; tela de projeção; projetor ou smart TV; equipamento de som; sala
ambiente; ferramentas do Google Sala de Aula; computador.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Eletiva Orientada privilegiará a participação
ativa dos estudantes e todas as atividades que serão propostas as quais envolvem a
sessões de exibição de filmes (escolhidos pelo Docente Responsável de acordo com os
assuntos os quais se pretende estudar no decurso do semestre letivo), seguidas de mesas
redondas e debates coletivos, seguidos de orientações para pesquisa bibliográfica para
levantamento de referenciais teóricos que deverão ser utilizados pelos estudantes na
elaboração de dissertações argumentativas sobre os temas gerados no conjunto das
atividades.
EMENTA: Discussão de conceitos, temas e problemas sociais, econômicos e históricos,
pertinentes ao campo de estudo da Geografia, selecionados a partir da abordagem
desenvolvida em filmes nacionais e internacionais, ficcionais e/ou documentários, escolhidos
pelo Docente Responsável.
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Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas
pela Eletiva Orientada, tais como: pesquisas bibliográficas em fontes várias; sessões de
exibição de filmes, sessões de debate coletivo sobre temas emergidos dos filmes e ou
indicados; elaboração de textos argumentativos sobre os temas e problemas selecionados.

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão
também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com
maior facilidade de aprendizagem.
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