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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina:  Nome da disciplina: Bioantropologia 

Carga Horária Geral: 60 h Pré-requisito:  

Docente: Almeida Andrade Casseb 

Semestre: 2019/1 Turma:  

 

1. EMENTA 

Estudar e interpretar o passado do homem observando: local, características regionais e perspectivas 
globais 

2. OBJETIVOS 

1. : Proporcionar as informações básicas para a produção de conhecimentos sobre as condições de saúde 

do passado, a partir do estudo dos remanescentes diretos (esqueletos humanos, dentes, corpos 
momificados) encontrados em sítios arqueológicos. Deverá ser dada ênfase nos aspectos bioculturais, 
relacionando os dados biomédicos aos estilos e condições de vida, bem como às eventuais práticas culturais 
que afetem a normalidade física e a saúde. Aspectos funerários e tafonômicos serão enfatizados na medida 
em que modificam as evidências paleopatológicas e modulam as condições em que a informação para 
paleopatologia pode ser recuperada em contextos arqueológicos. 
3. CONTEÚDO GERAL 

Contextualização da formação humana, modificação física associada ao tempo, característica morfológicas, 
coletas, identificação e caracterização de artefatos humanos e interpretação de resultados.. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 
Aula Teórica 

Osteologia e caracterização da amostra (sexo, idade, altura 
e massa corporal e afinidades parentais) 

2 
Aula Teórica 

Caracterizar a amostra populacional utilizando 
características físicas identificadas 

3 
Aula Teórica 

Análises estatísticas: variáveis discretas e continuas; 
Morfologia e morfometria 

4 
Aula Teórica 

Marcadores de estresse ocupacional: recuperando 
informações sobre atividade física através do esqueleto 

5 
Aula Prática 

Antropologia dental, noções de patologias e processos 
orais e sua importância para a bioarqueologia 

6 
Avaliação 

Introdução a paleopatologia e a paleoepidemiologia, 
variação normal pseudopatologias e indicadores de 
processos patológicos 

7 
Aula Teórica 

Utilização de técnicas como raios-X, tomografias e 
utilização de imagens 

8 Aula Teórica Indicadores de violências e trauma no esqueleto 

9 Aula Teórica Noções de Paleoparasitologia 

10 
Aula Teórica 

Tecnologia para análises de microrresíduos e 
microelementos 

11 Aula Prática Apresentação de trabalho 

12 Aula Teórica Entrega de notas  
 

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. 
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 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 

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;. 
 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RAPP, Jr., G.; HILL, C. L. The Routledge handbook of the bioarchaeology of human conflict. Editor 
Routledge Handbooks 
ANN L. W. Stodder 7 Ann M. Palkovich The Biarchaeology of Individuals. University of California. 
ZUCKERMAN MK, Harper KN, Barrett R, Armelagos GJ.The evolution of disease: 
anthropological perspectives on epidemiologic transitions. Glob Health Action. 2014 May 
15;7:23303. doi: 10.3402/gha.v7.23303. eCollection 2014;  
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BINDER M, Roberts C, Spencer N, Antoine D, Cartwright C.On the antiquity of cancer: evidence 
for metastatic carcinoma in a young man from ancient Nubia (c. 1200 BC). PLoS One. 2014 Mar 
17;9(3):e90924. doi: 10.1371/journal.pone.0090924. eCollection 2014. 
BONA A, Papai Z, Maasz G, Toth GA, Jambor E, Schmidt J, Toth C, Farkas C, Mark L. Mass 
spectrometric identification of ancient proteins as potential molecular biomarkers for a 2000-year-
old osteogenic sarcoma. PLoS One. 2014 Jan 27;9(1):e87215. doi: 10.1371/journal.pone.0087215. eCollection 

2014. 
 

Data: _____ /_____ /_____ 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFIA DE DEPARTAMENTO 

  

 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24848652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24848652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24475253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24475253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24475253

