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1. EMENTA:
Estudo da metodologia histórica, bem Gamo da bibliografia e fontes históricas para a inserção da história regional dentro do quadro

da história nacional. nos seus aspectos sociais, económicos e políticos, além de inseri-la no quadro da História Contemporânea

2. CONTEUDO:
t. A terra catarinense; o meio $sico e as condições de fixação humana.
2. Os primeiros reconhecimentos do litoral catarinense. As capitanias hereditárias. Os quinhões de Pera Lopes de Souza.

de Sana'Hna.
3. O bandeirismo paulista e as fundações vicentistas litorâneas.
4. A organização polüico-administrativa do Brasil Colónia. Os govemos da Capitania de Santa Calarina.
5. O povoamento açoriano
6. A política luso..castelhana na América: os tratados de limites. A invasão da Ilha de Santa Catarina: os elos espanhóis.
r. O "cicia do gado" e o devastamento do planalto catarínense.
B. A administração do Brasil Império: as presidências da Província de Santa Catarina.
9. Qs primeiros trabalhos de colonização: tentatNas e resultados.
tO. A Revolução Farroupilha e a República Catarinense.
tl. As colonizações alemã, italiana, polonesa e suas tradições.
12. A Guerra da Paraguai e os reflexos na vida catarinense.
14. A República e os primeiros govemos republicanos
t5. A Revolta da Armada e a Revolução Federativa e suas consequências em Santa Catarina.
16. O Contestado: aspectos políticos, sociais e religiosos e económicos.
17. A Primeira Guerra Mundial e seus reflexos em Santa Catarina.
18. O processo politico-republicano e as revoluções de 22, 24 e 30 e seu mpacto na vida catarlnense.
19. O ngime ditatorial de37 e o seu processo político-administrativo com implantações. em Santa Catarina.
20. A Segunda Guerra Mundial e os problemas de "nacionalização" e económicos surgidos em Santa Catarina.


