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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina:  Nome da disciplina: Zooarqueologia 

Carga Horária Geral: 60 h Pré-requisito:  

Docente: Almeida Andrade Casseb 

Semestre: 2019/01 Turma:  

 

1. EMENTA 

Estudar e interpretar o passado do homem associado ao animais observando: local, características 
regionais e perspectivas globais. 

2. OBJETIVOS 

1. Instrumentalizar o aluno afim de que ele possa compreender e realizar análises que foquem as 
características do passado do homem e suas relações com animais em períodos variados, conduzido 
dentro dos grupos étnicos e suas variabilidades. 

3. CONTEÚDO GERAL 

Contextualização da formação fauna, modificação física associada ao tempo, característica morfológicas, 
coletas, identificação e caracterização de artefatos animais em conjunto com humanos e interpretação de 
resultados. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Aula Teórica Zooarqueologia e interdisciplinaridade  

2 Aula Teórica Zoologia e arqueologia 

3 Aula Teórica Perspectiva histórica da zooarqueologia 

4 Aula Teórica Taxonomia 

5 Aula Prática Classe de animais vertebrados e invertebrados 

6 Avaliação Função e estrutura de partes anatômicas 

7 Aula Teórica Perspectiva histórica dos estudos taxonômicos 

8 Aula Teórica Formação de amostras culturais e naturais 

9 Aula Teórica Zooarqueologia e etnoarqueologia 

10 Aula Teórica Zooarqueologia e etnoarqueologia 

11 
Aula Prática Contribuição da etnoarqueologia e zooarqueologia 

12 
Aula Teórica Avaliação 

 
 
 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
O aproveitamento escolar será avaliado através de: 1) acompanhamento contínuo do desempenho do aluno 

através dos resultados obtidos em diferentes tipos de avaliações parciais (seminários, relatórios de aulas 

práticas e provas teóricas e práticas) e, se necessário, exame final; 2) Através de acompanhamento 

qualitativo do desempenho do aluno, especialmente no que consiste à assiduidade ao curso. 
 Os resultados das avaliações serão expressos por notas, obedecendo à escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Será considerado APROVADO o aluno que: 1) obtiver no mínimo a nota final 7,0 (sete) como resultado da 

média das avaliações parciais; 2) não atendendo ao inciso I e obtiver média aritmética igual ou superior a 

6,0 (seis), resultado da média aritmética das avaliações parciais e da nota do exame final. 
Os alunos que obtiverem média compreendida entre 4,0 e 6,9 deverão fazer exame final, que constará de 

prova, abrangendo, preferencialmente, o conjunto do conteúdo programático da disciplina, devendo ser 
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realizado após o encerramento do período letivo observado o calendário acadêmico. O aluno que não 

obtiver no mínimo média 4,0 (quatro) nas avaliações parciais não poderá se submeter ao exame final. Os 

alunos que não comparecerem ao exame final poderão requerer ao Colegiado de Curso, dentro de 24h, a 

oportunidade de realização do citado exame, comprovando através de documento o motivo da ausência. 

Será considerado reprovado o aluno que: obtiver frequência inferior a 75% da carga horária; obtiver média 

aritmética inferior a 4,0 (quatro) nas avaliações parciais; obtiver média aritmética inferior a 6,0 (seis), 

resultante da média aritmética das avaliações parciais e da nota do exame final. 
Serão realizados três conjuntos de atividades avaliativas: o primeiro será constituído por prova escrita e 

por relatórios de aulas prática; o segundo será relativo a apresentação de seminários e por relatórios;. 
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