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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
Curso: Bacharelado em Arqueologia 
Código da disciplina: ARQ30150 Nome da disciplina: Práticas de campo em arqueologia 
Carga Horária Geral: 80h Pré-requisito:  
Docente: Carlos A. Zimpel Neto 
Semestre: 2019-2 Turma: 6/8 periodos 

 
1. EMENTA 
O curso oferece a aluna a oportunidade de desenvolver competências necessárias para o procedimento de uma 
escavação em um sítio arqueológico. Durante as aulas os discentes irão passar pelas atividades básicas de um 
pesquisador em campo: início das escavações em sítio arqueológico, técnicas de escavação, identificação e 
registro de materiais, desenho em arqueologia, utilização correta das ferramentas de escavação.  
 
2. OBJETIVOS 
Criar competências ao alunado sobre o procedimentos de uma equipe de arqueologia em campo. 
3. CONTEÚDO GERAL 
Durante as aulas os discentes irão passar pelas atividades básicas de um pesquisador em campo: início das 
escavações em sítio arqueológico, técnicas de escavação, identificação e registro de materiais, desenho em 
arqueologia, utilização correta das ferramentas de escavação. 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Durante o curso o aluno passará por atividades orientadas com o intuito de criar capacidades em: 
 
• Identificação de achados de superfície e vestígios de sub-superfície durante a remoção da 
cobertura vegetal original do sítio arqueológico; 
 
• Capacidade de aplicar uma malha (grid), a partir dos princípios básicos da geometria; 
 
• Registro dos dados da unidade de escavação, a partir das fichas de nível e unidade, desenho de 
nível e desenho de perfil; 
 
• Calibragem do Nível Óptico e noções básicas de funcionamento; 
 
• Avaliação e registro dos diferentes tipos de depósitos (contextos); 
 
• Uso correto de ferramentas como colher de pedreiro, pá, cavadeira, etc.; 
 
• Peneiramento e identificação de vestígios; 
 
• Separação primária de materiais e registro de campo; 
 
• Limpeza detalhada e preparação de unidade para registro fotográfico; 
 
• Noções de desenho de nível arqueológico e perfil de unidade a partir do gabarito. 
 
 
 
5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do aluno será feita a partir da entrega de um relatório individual ao final do curso. Além deste 



 

Serviço Público Federal 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Arqueologia  

 

2 
 

quesito também serão levados em consideração a presença do aluno nas atividades, sua participação e 
efetividade para as tarefas. O trabalho escrito tem peso de 80% da nota, os demais itens avaliativos reunidos 
somam a média final, contemplando a nota do discente. 
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