
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: : Introdução à arqueologia: o tempo 

e o mundo no estudo das sociedades humanas 
Código: HS304 

Natureza:  
Optativa 

Semestral        

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60h 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

Distribuição da carga horária 

CH semanal de atividades síncronas: 4h (2h+2h); Carga horária total de atividades assíncronas: 28h  
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Os grandes temas da arqueologia ilustrados em suas relações com a antropologia cultural: evolução 

humana, relação dinâmica com o ambiente, mudanças e continuidades culturais, objetos e símbolos, 

teorias sobre o passado das sociedades humanas.  

 
 
 

 
PROGRAMA  

 

Dia             hora Assunto 
 
14-7 9-11 Arqueologia, história e antropologia: diferenças e analogias. 
16-7 9-11     Apresentações sobre o assunto 
21-7 9-11 Os ambientes do passado: o clima, suas mudanças, seus efeitos. 
23-7 9-11     Apresentações sobre o assunto 
28-7 9-11 Noções de evolução humana e povoamento dos continentes. 
30-7 9-11     Apresentações sobre o assunto 
  4-8            9-11 As sociedades do Pleistoceno no velho mundo. 
  6-8 9-11     Apresentações sobre o assunto 
11-8 9-11 As sociedades do Holoceno: sedentarização, domesticação. 
13-8 9-11     Apresentações sobre o assunto 
18-8 9-11 Temas principais da arqueologia brasileira. 
20-8 9-11     Apresentações sobre o assunto 
25-8 9-11 Como se constroem os dados arqueológicos: prospeção e escavação. 
27-8 9-11     Apresentações sobre o assunto 
  1-9 9-11 Tratamento e publicação da pesquisa arqueológica. 
  3-9 9-11     Apresentações sobre o assunto 
 

OBJETIVO GERAL 
  
Interessar os alunos ao estudo do passado através dos objetos, das ténicas e da observação da paisagem, tendo um 
panorama geral da mais interdisciplinar das disciplinas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Antropologia 
 



 
Aprendizado da capacidade de síntes de assuntos pluridisciplinares típicos da arqueologia, com textos e gráficos. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas, com apresentação de imagens, na primeira secção de 
cada semana (terça-feira) e mediante as apresentações dos estudantes nas quintas-feiras. As aulas serão 
sincronas para facilitar a discussão, elemento fundamental da didática. Durante as aulas os alunos deverão 
tomar notas, que serão objeto de avaliação final. E aconselhável que as notas sejam manuscritas, seja para 
garantir sua orginalidade seja – sobretudo – para facilitar a anotação de gráficos e figuras, indispensáveis no 
ensino da arqueologia. A gravação das aulas não é permetida. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
- Apresentação individual, semanal, dos artigos específicos de cada aula. 
- Avaliação final das notas tomadas ao longo das aulas por cada aluno, compreensivas tanto das aulas. quanto das 
apresentações dos colegas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 3 títulos) 

CARNEIRO R. L., 2007 - A base ecologica dos cacicados amazonicos (The Ecological Basis of 

Amazonian Chiefdoms), Revista de Arqueologia, 20: 117-154. 

LIMA T. A., 2006 - Teoria arqueológica em descompasso no Brasil: o caso da Arqueologia Darwiniana, 

Revista de Arqueologia, 19: 125-141. 

MENESES U. B. de, 1983 - A cultura material no estudo das sociedades antigas, Revista de História, 

115: 103-117. 

PROUS A., 1999 - Arqueologia, Pré-história e História, in: Pré-Historia da Terra Brasilis, Editora 

UFRJ Rio de Janeiro 19-32. 

SCHAAN D. P., 2014 - Arqueologia para etnólogos: colaborações entre arqueologia e antropologia na 

Amazônia, Anuário Antropológico, 2: 13-46. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 5 títulos) 

Será distribuida a cada aula em função do numero e dos interesses dos estudantes 
 
 

 

Professor da Disciplina: FABIO PARENTI 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


