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Ficha 2 (variável) 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Primeiro do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  

 

 

Disciplina: HISTÓRIA ANTIGA Código: HH116 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
( ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

Modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Para conhecermos a nossa própria comunidade política devemos olhá-la em seu conjunto 
e em amplitude retroativa. Parece-nos inquestionável que o passado nos oferece as 
bases de nosso conhecimento. Sem esquecermos a existência de outras espacialidades 
e temporalidades, analisaremos a construção dos ambientes sociopolíticos, econômicos 
e culturais no mundo do Mediterrâneo greco-romano entre os séculos XVI a. C. e V d. C. 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Introdução: a relevância da História: porque e para que estuda-la? A Cronologia como 
convenção: a(s) História(s) Antiga(s); Os conceitos chave para o estudo sobre o Mundo 
Antigo Mediterrânico. 

2. A configuração da Oikumene: o Egeu nos períodos minoico e micênico (séculos XVI a.C. 
/XII a.C.). 

3. O Mediterrâneo como espaço civilizacional: a polis/civitas, a comunidade política e as suas 
idiossincrasias no período arcaico (séculos VIII a.C. / VI a. C.). 

4. Visões distintas, confrontos evidentes: dos conflitos na Helade e o surgimento de Roma na 
Itália no período clássico (séculos V a.C. / IV a.C.). 

5. Quando o poder de um torna-se superior ao poder de todos: Alexandre Magno, a monarquia 
universal e as monarquias greco-orientais no período Helenístico (séculos IV a. C. / I a. C.). 

6. Hegemonia e poder político: Roma, o sistema republicano e a tendência ao poder pessoal 
(séculos IV a. C. / I. a. C.).  

7. Uma “nova” monarquia universal no Mundo do Mediterrâneo: Roma, portadora do 
Imperium, da Potestas e da Auctoritas no período do Principado (séculos I a.C. / II d.C.). 
 

OBJETIVO GERAL 
 



O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico que caracteriza a passagem da Antiguidade 
(Arcaica, Clássica, Helenística e Tardia), quando ocorreram importantes transformações e readequações 
de ordem política, econômica e cultural no espaço do Mundo greco-romano/Mediterrânico.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver estudos de perfil político-institucional e sociocultural que demonstrem a importância dos 
espaços de discussão política e social (cidade e propriedade rural) desde a época Minoica até a Antiguidade 
Tardia.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina de História Antiga II será desenvolvida mediante encontros síncronos e atividades assíncronas. Para 
melhor ambientação das alunas e dos alunos, bem como para o acesso democrático e o bom aproveitamento desta 
unidade curricular, os encontros síncronos comporão 50% da disciplina e as atividades assíncronas comporão 
50% da disciplina. Os procedimentos didáticos específicos são detalhados abaixo:  
 
a) sistema de comunicação: O AVA da disciplina será a plataforma padlet; lá estarão disponíveis todos os materiais 
pedagógicos (vídeo de apresentação, textos, palestras, aulas gravadas, links, etc). A comunicação direta entre 
professores e alunado será feita tanto por e-mail quanto por grupo específico de WhatsApp voltado  
exclusivamente para questões de ordem acadêmica. Os encontros síncronos serão realizados (e gravados) pela 
plataforma Google Meets.  
Link do padlet: a definir  
E-mail do professor: renanfrighetto@gmail.com  
Link do Google Meets: a definir  
 
b) modelo de tutoria: a disciplina não contará com bolsistas ou monitores. Tutoria e acompanhamento será 
atribuição exclusiva do professor.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: a disciplina contará com textos em formato pdf (que serão 
disponibilizados pelo professor, em sua totalidade, antes do início efetivo das aulas); com aulas gravadas 
previamente em vídeo (que serão disponibilizados em link não-listado de YouTube); com palestras e outros 
conteúdos multimídias (que serão disponibilizados em link listado de YouTube); e demais materiais que se fizerem 
necessários (todo o material estará disponível, em sua totalidade, no AVA – padlet – da disciplina).  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: o corpo discente necessitará de 
telefone celular ou computador com acesso à internet para poder cursar a disciplina em sua totalidade. Como forma 
de democratização de acesso àqueles que dispõe de pacote limitado de dados, os materiais disponibilizados no AVA 
serão o mais “leve” possível.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: o 
professor disponibilizará material introdutório como tutorial e ambientação aos recursos tecnológicos da disciplina. O 
acompanhamento deste material contará como duas horas desta unidade curricular, considerando que este é um 
tempo hábil para todo o processo de ambientação.  
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: a frequência será contabilizada somente a partir das 
atividades assíncronas, que deverão ser entregues aos professores por meio do endereço de e-mail disponibilizado. 
  
g) indicação do número de vagas: 30 vagas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações: Análise e elaboração de trabalhos escritos enviados por e-mail ao professor a partir dos 
textos pré-estabelecidos com a turma em função de cada eixo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

É a leitura mínima obrigatória, parte do processo da aprendizagem fundamental (Mínimo 
03 títulos). 

. FRIGHETTO, R. A Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa 
época de transformações (séculos II – VIII). Curitiba: Editora Juruá, 2012. 
. PEREIRA, M. H. R. Estudos de História da Cultura Clássica. Cultura Grega. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1998. 



. __________________. Estudos de História da Cultura Clássica. Cultura Romana. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

É a leitura recomendada para aumentar os conhecimentos sobre determinados assuntos, 
criando a oportunidade de adentrar nas ideias de diferentes autores. 

. MOSSÉ, Cl. Dicionário da Civilização Grega. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.  

.__________. Alexandre, o Grande. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

. MOMIGLIANO, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações 
grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990.  

 

 
Professor da Disciplina: RENAN FRIGHETTO 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDÁRIO ERE – HISTÓRIA ANTIGA II. (16 horas aulas síncronas – 
segundas-feiras – 18:30/20:30; 16 horas aulas assíncronas – segundas 

feiras – 20:30/22:30). 
 
 
JANEIRO: 
18 – Introdução (aula síncrona – 18:30/20:30; aula assíncrona – 20:30/22:30).  
25 – A configuração da Oikumene (aula síncrona – 18:30/20:30; aula assíncrona – 
20:30/22:30). 
 
FEVEREIRO: 
01 – O Mediterrâneo como espaço civilizacional (aula síncrona – 18:30/20:30; aula 
assíncrona – 20:30/22:30). 
08 – Visões distintas, confrontos evidentes (aula síncrona – 18:30/22:30; aula assíncrona – 
20:30/22:30). 
15 – Carnaval 
22 – Quando o poder de um torna-se superior ao poder de todos (aula síncrona – 
18:30/22:30; aula assíncrona – 20:30/22:30). 
 
MARÇO: 
01 – Hegemonia e poder político: Roma (aula síncrona – 18:30/22:30; aula assíncrona – 
20:30/22:30). 
08 – Uma “nova” monarquia universal no Mundo do Mediterrâneo (aula síncrona – 
18:30/22:30; aula assíncrona – 20:30/22:30). 
15 – Entrega Trabalho Final 
 
. Envio dos trabalhos finais – renanfrighetto@gmail.com  
 


