
 1 Notícias Olimpianas, Boletim on-line do GEMAM/UFSM, 28/02/2016 

Encontro de pesquisa em História na UFMG abre inscrições para 
comunicações em Simpósio Temático de História da Antiguidade e Idade 

Média e para Minicursos de História Medieval 
 

 

 O V Encontro de Pesquisa em História (EPHIS) que será realizado entre os 

dias 6 e 10 de junho de 2016, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

(FAFICH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abriu as inscrições 

para comunicações no simpósio temático Poder e fé na Antiguidade Tardia e na 

Idade Média, coordenado pelos doutorandos Aléssio Afonso Alves (UFMG), Felipe 

Augusto Ribeiro (UFMG), Letícia Dias Schirm (UFMG) e pelas mestrandas Caroline 

Coelho Fernandes (UFOP) e Stephanie Martins de Sousa (UFOP). 

O EPHIS esta em sua 5ª edição e é uma iniciativa discente do departamento 

de História da UFMG. Desde a sua primeira edição, segundo os organizadores, o 

evento procura promover o intercâmbio e diálogo entre os pesquisadores de 

História, a fim de se estabelecer enquanto espaço de debate, interlocução, reflexão 

e problematização dos que se dedicam a pesquisa histórica. A quinta edição do 

EPHIS tem como tema Brasil em perspectiva: passado e presente. Pensar o Brasil 

em suas várias temporalidades e como a pesquisa histórica se coloca frente as 

mesmas se mostra como uma tentativa de perceber os impasses, os dilemas, as 

permanências e descontinuidades que permearam o processo histórico brasileiro. 

Já o Simpósio Temático Poder e fé na Antiguidade Tardia e na Idade Média 

tem por proposta  

 

[...] consolidar os Encontros de Pesquisa em História da UFMG como 
espaço para debate, meio de intercâmbio, consolidação e expansão 
das pesquisas sobre a Idade Média realizadas no Brasil. Entende-se 
que eventos desse tipo são importantes para aprofundar as reflexões 
e os diálogos historiográficos, bem como apresentar novas fontes ou 
abordagens ainda pouco conhecidas. O objetivo principal é 
contribuirmos para a compreensão das relações entre poder e fé nos 
períodos convencionados como Antiguidade Tardia e Idade Média. As 
comunidades políticas desses períodos teriam possuído 
especificidades no que diz respeito ao exercício do poder e ao lugar 
que a crença cristã ocupava nas relações cotidianas. Reflexões 
relacionadas à estruturação desses dois tópicos, em suas múltiplas 
dimensões, permitiriam a compreensão dos discursos construídos em 
torno de diversas questões, como o “Outro”, a magia, a criação 
artística, o gênero, a justiça, o governo urbano, o Império, entre 
outros. A temática proposta, portanto, é bastante ampla e possibilita a 
inclusão de problemáticas, regiões e tempos diversos. Propomos que 
seja realizado um debate interdisciplinar, ancorado na percepção do 
tema pela História, o que permita a troca experiências entre 
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pesquisadores que se dedicam ao estudo dessas épocas em áreas 
do conhecimento como teologia, direito, artes, literatura, linguística, 
filosofia e afins. A metodologia adotada pelo Simpósio Temático será 
a apresentação de comunicações, agrupadas pelos coordenadores e 
tendo como base a proximidade temática, seguida por debates, de 
forma que possibilite a participação dos ouvintes
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. 

 

 
Além do simpósio temático há dois minicursos que serão ofertados no V 

EPHIS que abordam temáticas voltadas ao mundo medieval. São eles Corpo e 

Sexualidades no Discurso Eclesiástico da Primeira Idade Média que será ministrado 

pelos doutorandos Bruno Uchoa Borgongino (UFRJ) e Wendell dos Reis Veloso 

(UFRRJ) e Tipologia da Santidade Medieval: os problemas em torno do martírio no 

século XIII, ministrado pelo mestrando em História João Guilherme Lisbôa Rangel 

(UFRRJ) e por Dionathas Moreno Boenavides, graduado em História pela UFRGS. 

 Este é um evento que propõe um intercâmbio cultural de grande intensidade 

com inúmeras atividades dentre elas conferências, oficinas, simpósios temáticos e 

minicursos. As inscrições estão abertas e o prazo máximo para participação em 

simpósios temáticos e minicursos é até dia 13 de março de 2016. Para mais 

informações e inscrições acesse o site: http://www.ephisufmg.com.br/ . 

 
[...] Assim, o V Ephis se propõe a contribuir para colocar em diálogo 
várias produções de conhecimento histórico, pensadas enquanto 
mecanismos para conectar o hoje e o ontem, o passado e o presente, 
produzindo olhares críticos para o Brasil, levando-se em conta 
múltiplos espaços, temporalidades e narrativas, seguindo sua missão 
de se apresentar como um ambiente democrático e horizontal
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