
  
 

 
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:  Código:  

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
HH120 
HH155 

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 
*C.H.EaD 

CH Total: 30 
CH semanal: 02 

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório (LB): 
00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Analisar as 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) 
 
 
Historiografia e Introdução sobre os conceitos-chave que predominam nos debates teóricos do pensamento medieval. 
Projetos ideológicos episcopais de ordenação sócio-política e contenção dos efeitos da atomização dos poderes: 
Monacato e espiritualidades medievais. Arte medieval: conceitos e representações chave.  

 
 

OBJETIVO GERAL 
Estudo das relações de poder que se estabelecem entre os agentes laicos e eclesiásticos na Cristandade latina e as 
representações destes projetos ideológicos. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Estudo das sociedades do Ocidente latino medieval e suas discussões em termos de poder e representações. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina de História Medieval I 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: 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 pela plataforma Jitsi complementados por disponibilidade de horários para resolução de 
dúvidas por parte dos discentes. Os encontros se realizarão no horário regular da disciplina. 
Quinta-feira das 18:30-20:30hs ( atividades síncronas) 



  
 

 
 
E-mail da professora:  fatimaregi62@gmail.com 
 
Link do Jitsi: a definir 
 
b) modelo de tutoria: a disciplina não contará com bolsistas ou monitores. Tutoria e acompanhamento serão 
atribuições exclusivas dos professores. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: a disciplina contará com textos em formato pdf que serão 
disponibilizados pela professora; com palestras e outros conteúdos multimídias (que serão disponibilizados 
atempadamente); e demais materiais que se fizerem necessários. Os materiais didáticos farão recurso a textos 
atualizados da historiografia, filmografia de Ridley Scott tangente a temática medieval: “Cruzada”( 2005) e “Robin 
Wood” (2010); além de documentários disponíveis no youtube sobre temáticas medievais. O convite de palestrantes 
como Prof. Dr. Carlos Zlatic trarão importante contribuição ao campo em debate. 
 
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.  
. 
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: 25 vagas 
 
Cronograma de execução: 
De 18/01/2021 até 12/02/2021 – 02 horas diárias de atividades remotas síncronas e 02 horas de atividades 
assíncronas (total: 04 horas diárias de atividades; 50% síncronas; 50% assíncronas).  
De 14 a 20/02/2021 – Recesso de Carnaval 
De 22/02/2021 até 05/03/2021 – 02 horas diárias de atividades remotas síncronas e 02 horas de atividades 
assíncronas (total: 04 horas diárias de atividades; 50% síncronas; 50% assíncronas) 
De 08/03/2021 a 12/03/2021 – Semana final quando deve ser realizada a entrega via email do trabalho final escrito.  
A média de avaliação será 70.  
 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Fichamento crítico dos textos pré-estabelecidos em sala de aula. Os critérios de aprovação passam pela capacidade 
de sintetizar os debates e as problematizações temáticas sobre os temas submetidos à discussão na disciplina no 
trabalho final escrito. A média de avaliação será 70.  
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GOMBRICH, E.H. A História da Arte. RJ: LTC, 1994. 
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tradução Wolf Hornke. 2. ed .São Paulo : Martins Fontes, 2001. 
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo das imagens. Ensaios sobre a cultura visual na Idade Média. Bauru/SP: EDUSC, 200 
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Professor da Disciplina: Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes Frighetto 
 
Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


