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III Ciclo de Cinema Série Vikings -  

3ª Temporada 

 

Sobre o evento 

É com muita alegria que chegamos ao III Ciclo de 
Cinema Série Vikings, com a proposta de exibição da 3ª 
temporada da Série Vikings (History Channel), uma 
Videoconferência, apresentações de comunicações e, neste 
ciclo, de maneira especial, um minicurso sobre o saber 
nórdico medieval das runas.  

Este ciclo, assim como os demais, foi idealizado por um 
grupo de alunos e alunas do curso de História da UFSM, o 
grupo Guerreir@s e, a partir da segunda temporada, 
passou a contar com a coordenação da Profa. Dra. 
Semíramis Corsi Silva, professora de História Antiga e 
Medieval do Departamento de História, e com apoio do 
Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval da 
UFSM - GEMAM/UFSM, grupo este que, por sua vez, vem 
sendo consolidado na UFSM com apoio d@s Guerreir@s. 
Também temos orgulho de receber, desde a segunda 
temporada, o apoio do Núcleo de Estudos Vikings e 
Escandinavos - NEVE. Cumpre destacar que via apoio do 
NEVE pudemos realizar no II Ciclo uma Videoconferência 
com o maior especialista em estudos vikings do Brasil, 
Prof. Johnni Langer (UFPB/NEVE) e, nesta temporada, 
também com apoio deste grupo, realizaremos a 
Videoconferência  com outra grande especialista em 
estudos nórdicos medievais, a Profa. Ma. Luciana Campos 
(UFPB/NEVE).  

Buscando sempre superar nosso trabalho do ciclo 
anterior, o Guerreir@s, nesta temporada, conta com novos 

membros e com a ideia de ressaltar o papel da mulher 
nórdica medieval, tema da Videoconferência e de algumas 
comunicações. Também temos o prazer de realizar algo 
que para nós será desafiador, o minicurso sobre runas com 
o Prof. Me. Pablo Dobke.  

Agradecemos a presença de tod@s e desejamos um 
ótimo evento! 

 

Carga Horária: 20 horas 

 

Cada participante inscrito terá direito à/ao: 

- pasta do evento, 

- participar da Videoconferência, exibições de todos os 
episódios, apresentações de comunicações, sorteio ao final 
do evento e coffee breaks, 

- participar do minicurso sobre runas, tendo, no entanto 
vagas limitadas e pagamento extra no valor de 5 reais (ver 
informações na programação a seguir), 

- certificado de 20 horas, tendo, no entanto, a exigência de 
frequência mínima de 75%.  

 

Programação 

 

09/11 (segunda-feira) 

- 16:00 às 17 h.: Credenciamento 

- 17:00 às 17:10 h.: Abertura (Marjori Pacheco Dias) e 
apresentação da conferencista (Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva) 

- 17:10 às 18:00 h.: Videoconferência  de abertura: 

“A mulher nórdica na Era Viking: debates atuais”, Profa. 
Ma. Luciana Campos (UFPB/NEVE). 

- 18:00 às 18:15 h..: Debate com a professora conferencista 

- 18:15 às 18:30 h.: Coffee Break 

- 18:30 às 19:10 h: Exibição do Episódio Mercenary 

- 18:30 às 19:15 h.: Comunicações:  

 

“Paris sitiada: ocupações nórdicas no Império Carolíngio”, 
Anita Sifuentes. 

 

“Considerações sobre o Edda Poética”, Gabriel Freitas Reis. 

 

10/11 (terça-feira) 

- 16:00 às 17 h.: Credenciamento 

- 17:00 às 17:15 h.: Abertura (Marjori Pacheco Dias) e 
Lançamento oficial do Site do GEMAM/UFSM (Profa. Dra. 
Semíramis Corsi Silva e Luana da Silva de Souza) 

- 17:15 às 17:55 h.:   Exibição do Episódio The Wanderer 

- 17:55 às 18:10 h.: Coffee Break 

- 18:10 às 18:50 h.: Exibição do Episódio Warrior’s Fate 

- 18:50 às 19:35 h.: Comunicações 

“Harbard: desconstruindo o personagem a partir dos 
poemas eddicos Hárbarðsljóð e Grimnismál”, Elisabeth 
Araújo de Abreu. 

 

“Mitos celestes nórdicos: interpretações 
etnoastronômicas”, Luiza Batú Rubin. 

 

11/11 (quarta-feira) 

- 16:00 às 17 h.: Credenciamento 

- 17:00 às 17:15 h.: Abertura (Marjori Pacheco Dias) e 
Apresentação dos Projetos de extensão Telecine Clio e 
Letrinhas (Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva e Gabriel 
Freitas Reis) 

- 17:15 às 17:55 h.:   Exibição do Episódio Scarred 

- 17:55 às 18:10 h.: Coffee Break 

- 18:10 às 18:50 h: Exibição do Episódio The Usurper 

- 18:10 às 18:55 h.: Comunicações 

“Aspectos da magia entre os vikings: o papel feminino”, 
Angélica Cicconet. 

 

“A cristianização da Escandinávia viking”, Débora Faccin.  

 



 

 

12/11 (quinta-feira) 

- 13:00 às 16:00 h.: Minicurso “Runemal: onde história e 
mitologia se confundem...” 

Ministrante: Prof. Me. Pablo Dobke  

(Doutorando em História pela UFSM e membro do 
GEMAM/UFSM) 

Local: sala 2175 do prédio 74 - A, CCSH/UFSM. 

 

Sobre o minicurso: 

Este minicurso tem por objetivo elucidar alguns pontos 
interessantes para a compreensão do alfabeto rúnico 
conhecido por “FUTHARC”. O minicurso será dividido em 
três módulos:  

1º módulo - Mitologia: Como Óðinn concebeu as Runas; seu 
uso místico, simbólico e suas interpretações.  

2º módulo - História: As variações do “FUTHARC”: antigo, 
médio ou anglo-saxão e jovem (marcomanas e 
dalecarlianas). Procedimentos de leitura e escrita (cifradas 
e ligadas).  

3º módulo - Atividades: Transcrição e escrita. 

 

ATENÇÃO!  

As vagas de inscrições para o minicurso serão limitadas 
(40 vagas) e feitas na porta no início do minicurso.  

Somente poderão se inscrever no minicurso pessoas 
inscritas no III Ciclo de Cinema Série Vikings.  

O valor da inscrição no minicurso é de 5 reais e será pago 
à parte da inscrição no Ciclo no ato de inscrição na porta 
da sala onde será o minicurso. 

Emitiremos certificado de 5 horas de ACG aos 
participantes do minicurso. 

Este minicurso de runas faz parte do Projeto de Extensão 
Letrinhas, desenvolvido pelo GEMAM/UFSM em parceria 
com o LECA-POIEMA da UFPel, grupo autor do projeto. 

 

- 16:00 às 17 h.: Credenciamento 

- 17:00 às 17:40 h.: Exibição do Episódio Born Again 

- 17:40 às 18:00 h.: Coffee Break 

- 18:00 às 18:40 h.: Exibição do Episódio Paris 

- 18:40 às 19:25 h.: Comunicações 

“Em terra de Odin, quem tem um olho só é deus: a 
explicação da mitologia para o cotidiano no mundo 
nórdico”, Calison Pacheco. 

 

“Venham até nós para reinar e governar”: a disputa acerca 
da origem do povo Rus, Augusto Castanho da Maia Petter. 

 

13/11 (sexta-feira) 

- 16:00 às 17 h.: Credenciamento 

- 17:00 às 17:40 h.: Exibição do Episódio To the Gates! 

- 17:40 às 18:20 h: Exibição do Episódio Breaking Point 

- 18:20 às 18:40: Coffee Break 

- 18:40 às 19:20: Exibição do Episódio The Dead 

- 19:20 às 19:40: Encerramento e sorteio de brindes 

 

Comissão Organizadora: 

Coordenação:  

Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - Departamento de 
História  

 

Comissão discente: 

Angélica Cicconet 

Anita Sifuentes 

Augusto Castanho da Maia Petter 

Calison Eduardo Santos Pacheco 

Débora Faccin 

Gabriel Freitas Reis 

Jéssica Fernanda Arend 

Luana da Silva de Souza 

Luíza Batú Rubin 

Marjori Pacheco Dias 

Pablo Dobke 

Sabrina Cauduro  

Rodrigo dos Santos Oliveira 

Ronei Rogertt Karsburg 

 

Agradecimentos: 

Agradecemos ao CCSH, ao Departamento de História, à 
coordenação do curso de História, aos professores do 
curso de História, à equipe Multiweb UFSM, ao Núcleo de 
Estudos Vikings e Escandinavos - NEVE, à Profa. Ma. 
Luciana Campos (UFPB/NEVE), ao LECA-POIEMA da 
UFPel, ao Prof. Me. Pablo Dobke (PPGH/UFSM), aos 
apresentadores de comunicações, aos nossos 
patrocinadores e, de maneira especial, à nossa colega 
Luana da Silva de Souza, quem inicialmente teve a ideia dos 
ciclos vikings e movimentou os Guerreir@s para este 
trabalho (Luana, sem seu idealismo e trabalho nada disso 
teria acontecido! Força, guerreir@, em seus novos projetos!).  

 

Apoio: 

  

Departamento de História da UFSM e 

Curso de História da UFSM 

 


