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Antes de começarmos, por 

favor, confira se a internet está 

funcionando no seu celular, tablet 

ou computador. Em breve teremos 

uma atividade na qual você 

precisará acessar um site.



Quem sou eu? 
Ivan Alexander Mizanzuk

• Design gráfico // PUCPR 2007

• Mestrado em Ciências da Religião // PUCSP 2010

• Doutorado em Tecnologia // UTFPR 2015
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EMENTA

1. Pré-História

Antiguidade Remota:

 2. Mesopotâmia

 3. Egito Antigo

Antiguidade Clássica:

  4. Grécia

  5. Roma

6. Idade Média



AVALIAÇÃO

Atividades em Sala 
Peso 4 // 1º e 2º Bimestre

Prova 
Peso 6 // 1º Bimestre

Seminários 
Peso 6 // 2º Bimestre



CRITÉRIOS

• Análise

• Argumentação

• Pesquisa

• Domínio do Tema



QUESTIONÁRIO

5
min

acessem

mizanzuk.wordpress.com

cliquem em HISTÓRIA DA ARTE E 
ARQUITETURA

cliquem em Teste



METODOLOGIA

ATIVA



Vocês não aprenderão 
apenas conteúdo.

Vocês aprenderão a ser 
pesquisadores. 



MÉTODOS

• Sala de Aula Invertida

• PBL (Problem Based Learning)



FORMAÇÃO

DE GRUPOS



Ao final de cada aula, o 
professor recomendará textos 
que deverão ser lidos por 
vocês individualmente e/ou em 
grupo. 

Vocês são livres para se 
organizar da forma que 
acharem melhor, de acordo 
com a demanda de cada 
semana.



A leitura dos textos 
é obrigatória. Se não 
conseguirem ler, não serão 
capazes de realizar as tarefas 
em sala. 

Na aula seguinte, o professor 
passará um problema que 
deverá ser resolvido por vocês.



As soluções propostas 
deverão ser feitas com base 
em argumentos retirados dos 
textos recomendados. 

Em outras palavras: não vale 
internet, não vale “sua opinião”. 
O que vale é o que vocês 
retiraram dos textos.



Sendo “história” uma ciência 
humana, não é necessário 
uma solução “objetiva”. O 
que importa mais é uma 
argumentação que leve em 
consideração os fatores que o 
problema levanta. 



As fontes de estudos são (todos estão disponíveis na 
biblioteca):

FAZIO, Michael; MOFFETT, Marian; WODEHOUSE, Lawrence. 
A História da Arquitetura Mundial. Porto Alegre: AMGH, 2011.

GOMBRICH, Ernst. História da Arte. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 2000.

JANSON, Anthony F.; JANSON, H. W. Iniciação a História da 
Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

PEREIRA, José Ramon Alonso. Introdução à História da 
Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010



Exemplo leitura:

Para a próxima aula, vocês deverão pesquisar sobre 
o período do Cinquecento Italiano, especialmente 
as obras de Da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi e 
Vasari.

Fontes: Gombrich, Janson, Pereira e 
Fazio.



Exemplo de problema:

Em 2017, o quadro Salvator Mundi, de 
Leonardo da Vinci, foi leiloado por 
US$ 450 milhões para um colecionador 
particular.

Problema: o que esse valor significa? Ele é justo? 
Um quadro de Da Vinci poderia ser leiolado para 
um comprador particular? Por quê? O que há de 
especial neste quadro? 



AULAS // AVALIAÇÕES

21h30  Chamada (10min)

21h40  Rodada para tirar dúvidas das leituras   

       recomendadas (20min)

22h00  Lançamento de Problema (30min)

   Discussões em grupo

   Produção de Texto (minute paper)

22h30 Debates em sala de aula (20min)

22h50 Recomendações de leituras para próxima aula (10min)



O texto produzido em sala 
deve ser bem curto e direto, 
respeitando a seguinte 
estrutura:



•  Qual o problema a ser resolvido? 
 [1 parágrafo]

• O que é necessário se entender e definir   
 antes de responder a questão?
 Aqui, já é fundamental que as fontes consultadas sejam 
 citadas. Exemplo: “de acordo com Gombrich, entendemos 
 que arte pode ser explicada assim, assim, assado”. 
 [recomendo no máximo 2 parágrafos]

• Responder a pergunta/problema
 Fazendo uma reflexão sobre informações retiradas dos 
 textos lidos 
 [recomendo no máximo 2 parágrafos]

• Conclusão
 Não precisa ser algo definitivo. Em ciências humanas, é comum que 
 se entenda que faltam informações para se responder um 
 problema levantado. Caso isso ocorra, o grupo deve explicitar quais 
 informações que faltam para isso. 
 [1 parágrafo]



Os textos produzidos em sala 
compõem 40% da nota do 
semestre, sendo nota do grupo.

Haverá ainda uma prova 
individual.

No 2º bimestre, haverá um 
trabalho maior, em formato de 
seminários, contemplando o tema 
de Idade Média.



26/02  Introdução

05/03 Pré-História

12/03  Projeto Integrador (não tem 
     aula)

19/03  Antiguidade Remota:
     Mesopotâmia

26/03  Antiguidade Remota: Egito



02/04 Antiguidade Clássica: Grécia

09/04 Antiguidade Clássica: Roma

16/04  Prova Individual

23/04  Devolutiva da Prova

30/04 Lançamento de Temas de 
     leitura sobre Idade Média



07/05 Discussões sobre Idade Média

14/05  Lançamento de Seminários

21/05  Orientações

28/05  Orientações

04/06 Apresentações

11/06  Apresentações



18/06  Apresentações

25/06 Devolutivas e Fechamento de 
     Notas



Dúvidas?

ivan.mizanzuk@pucpr.br

@mizanzuk

:-)


