
Disciplina:HISTÓRIA MEDIEVAL I

Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa 

(X) Semestral      () Anual

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 30 

Dar uma ampla visão das principais correntes de pensamento que acompanham as estruturas institucionais, políticas 
e culturais que conviviam e se sucediam na Idade Média, 

 

 
1)Introdução sobre os conceitos
medieval 
2)A reconstrução do conceito imperial nos 
3)Projeto de teocracia pontifícia ( séc. XI
4)Projetos ideológicos episcopais de ordenação sócio
dos poderes. 
5)O Feudalismo: estruturas e espaços de poder no ordenamento e hierarquiz
6)As monarquias despontam no universo político e teórico medieval.
7) Movimentos de atualização das estruturas eclesiásticas.
8)As Universidades: sistematização do conhecimento e ensino através do método Escolástico.
9) Conclusão: um caminho até o esgotamento e transformação das estruturas medievais.
 
 
 

Estudo das relações de poder que se estabelecem entre os agentes laicos e eclesiásticos na Cristandade latina entre 

 
Estudo das sociedades do Ocidente latino medieval e suas relações com outros espaços mediterrânicos a partir da 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Coordenação do Curso de ou Departame
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

HISTÓRIA MEDIEVAL I 

Semestral      () Anual () Modular 

requisito:  Modalidade: (X) Presencial    () Totalmente 

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
 

HH052 HISTÓRIA MEDIEVAL I 
Dar uma ampla visão das principais correntes de pensamento que acompanham as estruturas institucionais, políticas 

e culturais que conviviam e se sucediam na Idade Média, privilegiando as regiões referentes à Cristandade latina 
medieval. 

. 
 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Introdução sobre os conceitos-chave que predominam nos debates teóricos do pensamento 

A reconstrução do conceito imperial nos moldes carolíngios. 
Projeto de teocracia pontifícia ( séc. XI-XIII) 
Projetos ideológicos episcopais de ordenação sócio-política e contenção dos efeitos da atomização 

O Feudalismo: estruturas e espaços de poder no ordenamento e hierarquiz
As monarquias despontam no universo político e teórico medieval. 
Movimentos de atualização das estruturas eclesiásticas. 
As Universidades: sistematização do conhecimento e ensino através do método Escolástico.

ho até o esgotamento e transformação das estruturas medievais.

OBJETIVO GERAL 
Estudo das relações de poder que se estabelecem entre os agentes laicos e eclesiásticos na Cristandade latina entre 

os séculos VIII e XIII. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estudo das sociedades do Ocidente latino medieval e suas relações com outros espaços mediterrânicos a partir da 
historiografia e documentação. . 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CIÊNCIAS HUMANAS 

Departamento de História. 

Código: HH052 

 

Totalmente EaD(  )..............% EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

Dar uma ampla visão das principais correntes de pensamento que acompanham as estruturas institucionais, políticas 
privilegiando as regiões referentes à Cristandade latina 

chave que predominam nos debates teóricos do pensamento 

política e contenção dos efeitos da atomização 

O Feudalismo: estruturas e espaços de poder no ordenamento e hierarquização das elites. 

As Universidades: sistematização do conhecimento e ensino através do método Escolástico. 
ho até o esgotamento e transformação das estruturas medievais. 

Estudo das relações de poder que se estabelecem entre os agentes laicos e eclesiásticos na Cristandade latina entre 

Estudo das sociedades do Ocidente latino medieval e suas relações com outros espaços mediterrânicos a partir da 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas, discussão de fontes, projeção de imagens, documentários 
e materiais digitaispertinentes à temática desenvolvida.Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, 

notebook e projetor multimídia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação contínua а partir das discussões de documentos em sala de aula e avaliação parcial e final na prova de 
trabalhos e provas.A aprovação se realizará a partir de média simples das duas avaliações parciais ou média simples 

da média parcial com a nota alcançada na prova final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

DUBY, Georges. Europa en la Edad Media.Madrid: Ed. Paidos, 1986. 

__________. Três(As) Ordens ou o imaginário do Feudalismo, Lisboa: Estampa, 1982. 

FEBVRE, Lucien. A Europa: gênese de uma civilização. SP: EDUSC, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BARTHÉLEMY, Dominique. A Cavalaria, SP: Ed. da UNICAMP, 2010. 

DHONDT, Jan. La Alta Edad Media. 14 ed., Madrid: Siglo XXI ( Col.  História Universal- vol.10 ), 1984. 

FAVIER, Jean, Carlos Magno. SP: Estação Liberdade, 2004. 
 

 
Professor da Disciplina: Fátima Regina Fernandes Frighetto 
 

Assinatura: 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


