
Ficha 2 (variável)

Disciplina: PRATICAS DE CAMPO EM ARQUEOLOGIA Código: HS 163

Natureza: 
 (X) Optativa (x) Semestral      

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60

CH semanal: 8
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): Campo (CP): 60 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 
 
Trabalhos de prospecção e escavação de sítios arqueológicos.

A disciplina abordará os principais conceitos, métodos e técnicas envolvidos com a prática da
pesquisa  arqueológica,  com  destaque  para  o  processo  de  produção  e  sistematização  das
informações  em  campo,  tais  como  os  processos  de  planejamento,  levantamento,  práticas
interventivas e não interventivas, análise de sítios arqueológicos e interpretação.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

A disciplina será ministrada em aulas quindicinais na sede do CEPA, Rua Paraguassu 2100, 
consistindo em 8 aulas práticas nos dias de sábado, incluindo os seguintes assuntos:

1) Implantação da escavação: levantamento e quadriculamento da área; segurança do estalei-

ro de obras.

2) Uso e manutençaõ de maquinários: gerador, compressor e trado mecânico.

3) Posicionamento e execução de sondagens e trincheiras.

4) Técnica de decapagem e reconhecimento das unidades estratigráficas.

5) Posicionamento e levantamento dos cortes.

6) Desenho de estruturas e de unidades estratigráficas.

7) Fotografia de escavação.

8) Amostragem de sedimento e micro-artefatos.

9) Acondicionamento dos vestigios e das amostras.

10) Elementos essenciais de gestão de um banco de dados para escavação.

11) Visitas e relações com o público externo.
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OBJETIVO GERAL

 Aprendizado das técnicas básicas para correta execução da escavação arqueológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Treinamento ao uso do equipamento; técnicas de documentação; ergonomia e segurança do 
trabalho. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

- Seções práticas de escavação no campus Juvevé, com qualquer condição meteo.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Desempenho prático no campo e elaboração de documentação gráfica.

BIBLIOGRAFIA 

A. Carandini, 2000, Storie dalla terra. Manuale dello scavo archeologico, Torino: Einaudi.

Uma versão em Espanhol é disponivel online.
Outros textos específicos serão indicados ao longo da disciplina.

Aa

Professor da Disciplina: Fabio Parenti

Assinatura: 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________
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