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Ementa:
Identificação das principais categorias de artefatos provenientes de sítios históricos em termos morfológicos, funcionais e 
decorativos. Datação relativa de artefatos e coleções arqueológicas provenientes de sítios históricos. Estratégias de 
análises qualitativas e quantitativas de artefatos e coleções arqueológicas provenientes de sítios históricos. 

Objetivos:
Esta disciplina tem como objetivo habilitar o aluno a: a) realizar a identificação das principais categorias de artefatos 
históricos no que se refere a seus aspectos morfológicos, funcionais e decorativos; b) estabelecer cronologias de artefatos 
e coleções arqueológicas a partir de técnicas de datação relativa; e c) contar com conhecimentos mínimos para realizar 
análises de artefatos de coleções arqueológicas provenientes de sítios históricos em diferentes escalas.

Conteúdo programático 
Unidade I- O trabalho de laboratório em arqueologia histórica 
Noções básicas de tratamento de material histórico em laboratório
- Sistemas de codificação 
-  As principais categorias materiais provenientes de sítios históricos 
- O uso de planilhas eletrônicas para a tabulação dos dados

Unidade II- Identificação e estratégias analíticas das principais categorias materiais
Categorias cerâmicas:
- Faianças finas
- Faianças
- Porcelanas
- Cerâmica torneada
- Cerâmica artesanal
Vidros 
Metais
Ornamentos, vestuário e miscelânea

Forma de avaliação A nota final será determinada pelo seu desempenho nas seguintes atividades: um artigo final (70% da
nota), seminários (20% da nota) e participação e frequência nas aulas (10% da nota). O trabalho final deverá contemplar a
análise de alguma categoria material discutida no curso.
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