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UNESP de Assis realiza XXXII Semana de História 

com duas sessões de trabalho sobre o Mundo Antigo 

e Medieval 

 

 Entre os dias 19 e 23 de outubro de 

2015, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP/Campus de Assis), ocorrerá a 

XXXII Semana de História intitulada “Cultura, 

Memórias e Resistências”. Este evento, realizado 

anualmente pelo Departamento de História e pelo 

Programa de Pós-Graduação em História, com apoio da 

FAPESP e da CAPES, tem por objetivo apresentar 

discussões acerca da temática em torno da cultura de suas memórias e resistências, através de 

conferências, das sessões de trabalho e minicursos. O evento abrange atividades que 

envolvem pesquisadores que se debruçam nas mais diferentes temáticas, com isso, o 

intercâmbio é muito frutífero. 

Dentre as atividades, há duas que envolvem o Mundo Antigo e Medieval. São duas 

sessões de trabalho: “Cultura, Imaginário, Política e Religião na Idade Média”, coordenada 

pelo Prof. Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho (UNESP/Assis) e pelo Prof. Dr. Germano 

Miguel Favaro Esteves (UNESP/Assis) e “Cultura, Memórias e Resistências no 

Mediterrâneo Antigo” coordenado pela Prof. Dra. Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho 

Rossi (UNESP/Assis) e pelo Prof. Dr. Ivan Esperança Rocha (UNESP/Assis). As propostas 

das sessões visam promover um espaço para debates entre pesquisadores e intercâmbios de 

conhecimentos acerca dos diversos aspectos da Antiguidade e Idade Média, de modo a 

propiciar reflexões que enriqueçam as pesquisas que estão em andamento.  

O evento contará também com conferências e minicursos na qual abordam assuntos 

interessantes que envolvem a comunidade acadêmica como Sexualidade e Gênero, Poder, 

Representações, Ensino de História, Museus, Inquisição, dentre outros.  

As inscrições para o evento seguem abertas, e podem ser realizadas pelo site 

http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp onde encontram todas as orientações para 

realização da inscrição e pagamento, como também na página do evento na internet 

http://semanadehistoriaun.wix.com/xxxiisemanahistoria. Na página do evento constam os 

resumos das conferências, sessões de trabalho como também as ementas dos minicursos que 

ocorrerão na semana.  

http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp
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De tradição, a Semana de História da UNESP/ Campus de Assis traz a todos os 

participantes a oportunidade de discutir acerca da cultura e de como ela é vista, das memórias 

desta cultura e de suas resistências ao longo do tempo. 
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