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Este evento é promovido pelo Grupo de 

Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da 
UFSM (GEMAM/UFSM), organizado pela 
coordenadora do grupo, Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva (Departamento de História), e por 
alunos e alunas do curso de História da UFSM.  

Nossa jornada tem como objetivo a 
apresentação de pesquisas e estudos em 
História, Arqueologia e Filosofia Antiga e 
Medieval desenvolvidas por alunos, ex-alunos 
e docentes da UFSM e uma pesquisadora 
convidada. Visamos também realizar o debate 
sobre um filme histórico, problematizando a 
relação entre Cinema e História. Para isso, 

foram convidados professores, ex-alunos que 
atualmente são pós-graduandos e alunos de 
História e Filosofia da graduação e pós-
graduação da UFSM, além de uma 
historiadora e arqueóloga do PPGH da UFPel, 
para exporem suas pesquisas ao público. 

Visamos, desta maneira, promover 
debates em torno de temas sobre a 
Antiguidade e o Medievo, especialmente em 
relação à documentação e às interpretações 
historiográficas, arqueológicas e filosóficas 
sobre tais contextos históricos.  O evento visa, 
ainda, estabelecer um diálogo entre as áreas 
de História, Arqueologia e Filosofia, assim 
como visa o diálogo entre alunos da 
graduação e da pós-graduação.  

O evento promoverá as discussões em 
torno de três mesas de conferências, cinco 
mesas de comunicações coordenadas, duas 
aulas abertas e a exibição e debate do filme O 
13º Guerreiro.  

Cumpre destacarmos que a II Jornada de 
Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da 
UFSM é promovida pelo GEMAM/UFSM, mas, 
como o grupo está em fase de reestruturação 
na UFSM, a mesma foi organizada sob 
coordenação geral da coordenadora do grupo 
e pelo mesmo grupo de alunos e alunas do 
curso de História que organizou o I e II Ciclo 
de Cinema “Série Vikings”. Tal grupo, 
autonomeado como Guerreir@s, consolida, 
assim, seu trabalho em equipe com mais esse 
evento e já inicia a organização do III Ciclo de 
Cinema “Série Vikings”, programado para 

acontecer em novembro de 2015 no CCSH da 
UFSM. 
Local do evento:  
Conferências, comunicações e 
exibição/debate do filme: Auditório do CCSH, 
campus da UFSM. 
Aulas abertas: salas de aula no 2º andar, 
prédio 74-A, CCSH (verificar na Programação o 
dia e a sala).  
 
Comissão organizadora:  
Coordenação:  
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - 
Departamento de História  
Comissão discente: 
Augusto Castanho da Maia Petter 
Calison Eduardo Santos Pacheco 
Gabriel Freitas Reis 
Jéssica Fernanda Arend 
Luana da Silva de Souza 
Marjori Pacheco Dias 
Sabrina Cauduro  
Sandra Roth Eckhardt 
Rodrigo dos Santos Oliveira 
 
Apoio: 
CCSH e Departamento de História da UFSM. 
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CCSH, à equipe Multiweb UFSM, ao LECA-
POIEMA/UFPel, aos conferencistas e 
apresentadores de comunicações e, de 
maneira especial, à Graziela Inês Jacoby. 



 

Programação: 
 
14 de setembro (segunda-feira): 
 
16:00 às 17:00 h.: Inscrições 
 
17:00 às 17:10 h.:  Abertura do evento - Prof. Dr. 
Carlos Armani (chefe do Departamento de História 
da UFSM), Prof. Dra. Semíramis Corsi Silva 
(coordenadora do GEMAM/UFSM e da II Jornada 
de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da 
UFSM) e Marjori Pacheco Dias (representante 
discente da comissão organizadora Guerreir@s) 
 
 17:10 às 18:55 h.:  Mesa de Conferências de 
Abertura: História Antiga e Medieval 
Coordenador da Mesa: Prof. Dr. Carlos Armani 
(UFSM) 
 
Conferências: 
A urbanização no NO peninsular: fontes e 
especificidades - Prof. Thiago Tolfo (Universidade 
do Minho) 
 
O Historiador e as Biografias da Antiguidade: 
possibilidades e abordagens de trabalho - Profa. 
Dra. Semíramis Corsi Silva (UFSM) 
 
Joaquim de Fiore e a concepção medieval de 
história - Prof. Marcelo Martins (UNICAMP) 
 
18:55 às 19:10 h.: Coffee Break 
 
19:10 às 20:25 h.: Mesa de comunicações 1: 
Apropriações, usos e ressignificações da 
Antiguidade e da Idade Média. 

Coordenador da Mesa: Prof. Dr. Vitor Biasoli 
(UFSM) 
 
Comunicações: 
O Imperador Nero na biografia de Suetônio e no 
cinema - Pedro Vieira Marques (UFSM) 
 
“O grande combate entre o Bem e o Mal”: a 
presença da filosofia da história medieval no final 
do século XIX - Augusto Castanho da Maia Petter 
(UFSM) 
 
“This is Sparta”: a Batalha de Termópilas através 
de Heródoto - Jéssica Fernanda Arendt (UFSM), 
Calison Eduardo Santos Pacheco (UFSM), Luana da 
Silva de Souza (UFSM) 
 
15 de setembro (terça-feira): 
 
10:30 às 12:00 h. Aula aberta na disciplina História 
Medieval Ocidental 
Tema da aula: Arqueologia e iconografia: 
expressões imagéticas de mitos gregos na cultura 
material 
Ministrante: Profa. Dra. Carolina Barcelos Kesser 
(UFPel/LECA-POIEMA) 
Local: sala de aula 2263, 2º andar prédio 74-A do 
CCSH. 
 
16:00 às 17:00 h.: Credenciamento 
 
17:00 às 18:15 h.: Mesa de comunicações 2: 
História Antiga 
Coordenador da Mesa: Prof. Thiago Tolfo 
(Universidade do Minho) 
 
Comunicações: 

Aspectos da morte entre os egípcios: 
considerações sobre o Livro dos Mortos - Marjori 
Pacheco Dias (UFSM) 
 
O Contexto Histórico-Dramático da República de 
Platão – Prof. Álan Arruda Matos (UFSM) 
 
O homoerotismo na sociedade romana pelo olhar 
satírico de Petrônio em Satyricon - Henrique 
Hamester Pause (UFSM) 
 
Tácito: o historiador romano e  sua obra Germânia 
- Renan Amarante (UFSM) 
 
18:15 às 18:30 h.: Coffee Break 
 
18:30 às 19:30 h.: Mesa de comunicações 3: 
História e Filosofia Medieval 
Coordenador da Mesa: Prof. Marcelo Martins 
(UNICAMP) 
 
Comunicações: 
Tempo linear e cíclico em Agostinho - Bruna 
Natalia Richter (UFSM) 
 
Além do jogo, vinho e amor: a poesia goliárdica 
como manifestação política - Jivago Furlan 
Machado (UFSM) 
 
Lokesenna e outros textos: o Deus nórdico Loki na 
representação das Eddas do século XIII - Prof. Me. 
Pablo Dobke (UFSM) 
 
 
 
 
 



 

16 de setembro (quarta-feira): 
 
10:30 às 12:00 h. Aula aberta na disciplina Tópicos 
de História Antiga 
Tema da aula: Arqueologia e iconografia: 
expressões imagéticas de mitos gregos na cultura 
material 
Ministrante: Profa. Dra. Carolina Barcelos Kesser 
(UFPel/LECA-POIEMA) 
Local: sala de aula 2275, 2º andar prédio 74-A do 
CCSH. 
 
16:00 às 17:00 h.: Credenciamento 
 
17:00 às 18:15 h.: Mesa de conferências: 
Arqueologia do Mundo Antigo 
Coordenadora da Mesa: Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva (UFSM) 
 
Conferências: 
Escavação no Castelo Velho da Zimbreira (século 
XII ao VI a.C.) - Prof. Dr. André Soares (UFSM) 
 
Experiências clássicas: a formação do arqueólogo e 
historiador da Antiguidade - Profa. Dra. Carolina 
Barcelos Kesser (UFPel/LECA-POIEMA) 
 
18:15 às 18:30 h.: Coffee Break 
 
18:30 até 21:00 h. Exposição e debates do filme “O 
13º Guerreiro”  
Debatedores: Prof. Dr. Mohammed Nadir (UFSM), 
Prof. Me. Pablo Dobke (UFSM).   
 
Sinopse do filme (do Site Adoro Cinema): Em 922, 
Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas), um poeta 
e cortesão árabe, cometeu o erro de se apaixonar 

por uma mulher lindíssima, que pertencia a outro 
homem. Seu ciumento marido reclamou com o 
califa, que então nomeou Ahmed embaixador na 
terra de Tossuk Vlad, uma região longínqua ao 
norte. Na prática, Ahmed foi expulso de seu lar e 
de tudo que conhecia. Por vários meses Ahmed 
atravessou de camelo as terras dos bárbaros e 
acompanhado de Melchisidek (Omar Sharif), um 
velho amigo de seu pai, andou pela terra dos 
oguzes, dos azeris e dos búlgaros até as terras dos 
tártaros, onde atacado por um grupo que termina 
desistindo do saque após ver barcos com vikings. 
Ibn Fahdlan intimidado pelos costumes dos 
vikings: a sexualidade abrutalhada, o descuido com 
a limpeza, os sacrifícios humanos a sangue frio. 
Até que Ahmed toma conhecimento de uma 
verdade aterrorizante: foi escolhido para combater 
os Wendol, um terror que mata vikings e os 
devora, pois uma vidente decidiu que treze 
guerreiros deveriam lutar contra estes terríveis 
inimigos, mas o décimo terceiro não poderia ser 
um homem do norte. Assim, Ibn Fadlan se vê 
lutando ao lado dos vikings em um embate que 
dificilmente será vencido por eles.  
 
17 de setembro (quinta-feira): 
 
16:00 às 17:00 h.: Credenciamento 
 
17:00 às 17:45 h: Mesa de comunicações 4: 
História da Antiguidade Tardia 
Coordenador da Mesa: Prof. Dr. Vitor Biasoli 
(UFSM) 
 
Comunicações: 
Representações identitárias de germânicos pela 
aristocracia galo-romana: uma análise do corpus 

epistolar de Sidônio Apolinário (século V) - Gabriel 
Freitas Reis (UFSM) 
 
A documentação tardo-antiga em torno de Átila, o 
huno - Rodrigo dos Santos Oliveira (UFSM) 
 
17:45 às 18:30 h.: Mesa de comunicações 5: 
Filosofia Antiga 
Coordenador da Mesa: Prof. Dr. Vitor Biasoli 
(UFSM) 
 
Comunicações: 
A República de Platão, algumas analogias e a 
questão do conhecimento - Profa. Cristina Feiber 
(UFSM) 
 
O amor como mediador entre o humano e o divino 
no Banquete de Platão - Prof. Josimar Cassol 
(UFSM) 
 
18:30 às 19:00 h.: Coffee Break 
 
19:00 às 20:30 h.: Mesa de Conferências de 
Encerramento: Filosofia Antiga e Medieval 
Coordenadora da Mesa: Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva (UFSM) 
 
Conferências: 
Duas mulheres de Atenas: Aspásia, a companheira 
de Péricles, e Xantipa, a de Sócrates - Prof. Dr. 
Miguel Spinelli (UFSM) 
 
Idade Média Monástica - Prof. Dr. Noeli Rossatto 
(UFSM) 


