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A VII Jornada de História Antiga terá como tema de concentração a Roma Antiga. Dada a grande 
demanda e interesse dos alunos pelo tema, aproveitaremos, neste encontro, para abordar diferentes assuntos 
sobre a Roma antiga, com a participação de palestrantes com doutorado na área. Além disso, ocorrerão 
comunicações de alunos que se dedicam ao estudo do Mundo Antigo. Destacamos a participação de dois 
palestrantes de fora do estado: Prof. Dr. André Bueno (Universidade Gama Filho / Rio de Janeiro) e Prof. Dr. 
Norberto Guarinello.  (USP). 

O Departamento de História e Antropologia da UFPEL, em parceria com a ANPUHRS e a SBEC-Sul, 
promove o encontro com a certeza de que o conhecimento e a ciência são geradores de inclusão social. 

A UFPEL, passados 14 anos após a realização da primeira jornada, abre mais uma vez suas portas para a 
comunidade pelotense e regional, convidando-a a uma viagem ao passado e ao mundo antigo, esperando que 
esse passado remoto possa deleitar todos, e, nas palavras de Heródoto, “possa ficar marcado em nossa 
memória para que os feitos de nossos ancestrais não sejam esquecidos com o passar das gerações.” 

  
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Dia: 22/07/2006 
Manhã:  
 
9:00 às 10:30  
Conferência de abertura:  
“Os contatos entre o Mediterrâneo Romano e as civilizações do Oriente antigo através da 

rota da sede e outras rotas.” 
Prof. Dr. André Bueno 
Universidade Gama Filho/ RJ 
Local: sala 15 
 
10:45 – 12:00 
Sessão de comunicações de acadêmicos do Curso de História 
Catherine Henriques Mendes 
Marco Antonio Collares 
 
Tarde: 
14:00 às 15:00  
Conferência: 
“A língua e a literatura romanas antiga: um panorama geral de sua evolução histórica” 
Profa. Dra. Paula Branco de Araújo Brauner 
Faculdade de Letras - Universidade Federal de Pelotas 
 
15:30 às 17:30  
Conferência Magna: 
"Roma: o poder de uma ilusão".  
Sinopse: Uma incursão na historiografia latina tardia, do Baixo império, com o objetivo de 
estudar o poder em Roma, no período da chamada Antigüidade Tardia.  
Prof. Dr. Norberto Luiz Guarinello 


