Natureza do Evento
O “II Seminário Interno do Projeto
de

Estudos

Judaico-Helenísticos–

PEJ” (ligado à graduação e pós-graduação

Projeto de Estudos JudaicoHelenísticos
-PEJ -

Projeto de Estudos
Judaico-Helenísticos
-PEJ-

do Departamento de História da UnB)
tem por tema este ano as interações
entre o zoroastrismo e a literatura
apocalíptica.
O evento mostrou ainda em sua
primeira edição, ano passado, resultados
excepcionais

tanto

para

alunos

de

graduação (envolvidos com o PIC– UnB) e

APOIO:

II SEMINÁRIO INTERNO DO
PROJETO DE ESTUDOS
JUDAICO-HELENÍSTICOS
- PEJ – UNB,

para os de pós; além do intercâmbio
propriamente

acadêmico

21-23 DE NOVEMBRO DE 2007

(i.e.

informativo), surgiram convites diversos
para fazer pós-graduação no estrangeiro.
A carência do público local quanto ao
tema abordado (a interação entre o
zoroastrismo e o judaísmo no período do
Segundo

Templo

como

elementos

constituintes da literatura apocalíptica) e
o imenso interesse demonstrado ano
passado

geram,

justificadamente,

grandes expectativas quanto ao evento
de 2007.

Campus Universitário Darcy Ribeiro
ICC - Ala Norte
Departamento de História - Sala 13
70.910-900 - Brasília - DF - Brasil
Telefone: +55 (61) 3307-2366
Email: webmaster@pej-unb.org

Realização:
Departamento de História-UnB
Graduação e Pós-Graduação
Apoio: CAPES

Abertura e Conferências
(21/11—23/11, 18h00-19h30)

Professor Convidado:
- Prof. Dra. Almut Hintze (conferências
sempre às 18:00h, COM TRADUÇÃO
SIMULTÂNEA)
Prof. Dr. Almut Hintze
21/11/2007
“Defeating death: Eschatology in the Zoroastrian
and Jewish / Christian traditions: Creation”
Auditório do IH

Prof. Dr. Almut Hintze
22/11/2007
“Defeating death: Eschatology in the Zoroastrian
and Jewish / Christian traditions: Perfection”
Auditório do IH

Encerramento (23/11– 15h30):
- Prof. Dr. Vicente Dobroruka

Comunicações Coordenadas
Local: Auditório do IH
Sessão 1: “Apocalíptica e influências iranianas na
resistência ao helenismo”
21/11/2007
Vicente Dobroruka (apr.): “4Ezra e os 4 impérios
mundiais daniélicos: algumas considerações”
Júlio Câmara da Costa: “O Bahman Yasht e o problema
da datação das fontes textuais iranianas”
11h00- 12h00
Diego Lopes da Silva: “Josefo e a leitura romanizante da
‘quarta besta’ de Dn 7 e do último império de Dn 2”
Sessão 2: “Sincretismo religioso e oposição profética
ao domínio ocidental no Oriente Próximo helenísticoromano”
21/11/2007
Airton Braga da Silva (apr.): “Eunus e a revolta da Sicília:
uma perspectiva messiânica”
Tupá Guerra: “A interpretação de Vespasiano como o ‘rei
vindo do Sol’ nos Oráculos sibilinos”
14h00- 15h30
Eduardo Rossi: “Publius e um oráculo anti-romano,
proferido por um romano”
Sessão 3: “Misticismo, escatologia e sincretismo
religioso”
22/11/2007
Julio Cesar Chaves (apr.):“O contexto de compilação da
Biblioteca copta de Nag Hammadi:o caso do codex V “
Fabrício Barbacena:“Cidade de Deus, cidade terrena e 11h00-12h00
idades do mundo na obra Sobre a Cidade de Deus, de
Santo Agostinho: sobre a duração dos tempos cristãos”
Sessão 4: “Leituras e releituras da ‘sabedoria’ em três
momentos da Antigüidade”
Iasminy Berquo (apr.):“O poder da sabedoria na Índia 22/11/2007
antiga”
Neyller Gargia:“Aspectos contextuais da produção da
Teogonia de Hesíodo”
14h00-15h30
Lyvia Baptista:“Procópio e a tradição ‘classicista’ no
governo de Justiniano(séc.VI d.C.)”
Sessão 5: “Aspectos historiográficos da Antigüidade
romano-helenística e cristã”
Wanessa Baptista Freire (apr.):“As apresentações
imperiais severianas na História Augusta(séc.III d.C.)”
22/11/2007
Jamine Melo:“A contraposição de imagens imperiais
severianas na obra de Herodiano(séc.III d.C.)”
Eduardo Soares de Oliveira: “Tertuliano:uma perspectiva 15h45-17h00
africana de cristianismo”
Cassio Rodrigo Paula Silveira:“Relendo Cícero:A Im
portância do passado para a construção do discurso
político romano(séc.I a.C.)”
Sessão 6: “Relevância do sincretismo religioso antigo
em suas encarnações modernas”
Rodrigo Carvalho Silva (apr.):“O clima na História:uma
leitura paleo-climatológica de Berossus e o fim do mundo 23/11/2006
pelo fogo”
Janluis Duarte:“A reinvenção do paganismo na Inglaterra
do pós-guerra”
11h00-12h30
Eduardo Rizzati Salomão:“De S.Sebastião a
D.Sebastião:um percurso hagiográfico,da Antigüidade
romana ao Contestado”

Encerramento

Prof. Dr. Vicente Dobroruka
Auditório do IH
23/11/2007— 15h30-16h00

Inscrições no Departamento de História,
até o início do evento
-Alunos de graduação da UnB: R$ 10,00
-Alunos de graduação de outras instituições: R$
20,00
-Alunos de pós-graduação: R$ 20,00
-Professores: R$ 50,00
-Demais interessados: R$ 30,00
Os certificados serão conferidos ao final do
evento OU enviados para o endereço do inscrito,
conforme a preferência.

Endereços úteis:
HIS– UnB (61) 3307-2366
his@unb.br
PEJ (61) 3307-2366 ramal 23
dobroruka@pej-unb.org

