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O evento:
O “IV Seminário do Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos - PEJ” (ligado à graduação e pós-graduação do Departamento
de História da UnB) tem por tema este ano o desenvolvimento da tradição daniélica nos targumim, ou seja, nas versões
aramaicas da Bíblia.
A cada ano o Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos - PEJ busca aprofundar os debates em torno dos principais temas
ligados à literatura apocalíptica. O estudo dos targumim e as discussões em torno das principais formas de consumo da
literatura apócrifa apocalíptica do Novo Testamento são exemplos de como estamos levando à cabo a tarefa em 2009.
Cabe lembrar que, além da Profa. Alison Salvesen e do Prof. Paulo Nogueira, ambos amplamente conhecidos no meio
acadêmico, as diversas sessões de comunicação coordenada e o mini-curso constituem atrativos adicionais para todos
aqueles interessados no estudo da religião no mundo antigo .

Inscrições no Dpto. de História com Leila (ICC Norte - 1o. andar) ou no PPGHIS com Kezia (ICC Norte, subsolo, próximo ao
Dpto. de Comunicação). Não será cobrada taxa de inscrição. Favor preencher corretamente a ficha de inscrição para o
recebimento do certificado.

IV SEMINÁRIO

Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos - PEJ

Dias 11, 12 e 13 de novembro de 2009
Auditório 4 do IB - Universidade de Brasília - UnB

Abertura: 08:00, 11/11, Auditório 4 do IB

Conferências - Auditório 4 do IB:
Prof.Dra. Alison Salvesen - Universidade de Oxford (conferências sempre às 18:00, com tradução simultânea)
11/11 - “'The end of days' or 'The end of God's right hand'? Apocalypse and redemption in early Jewish treatments of the book of Daniel”
12/11 - “King Darius and the Pool of Siloam: Syriac reception of the book of Daniel”

Prof.Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira - Universidade Metodista de São Paulo - UMESP (conferências sempre às 08:00)
11/11 - “Experiência visionária e cosmovisão apocalíptica: a leitura de mundo do Apocalipse de João”
12/11 - “A Visio Pauli e o Apocalipse de Pedro como mediadores da recepção da apocalíptica no mundo medieval”

Encerramento - Auditório do IH:
Prof.Dr. Vicente Dobroruka
13/11 das 17:00 - 18:00 -

“O sentido dos estudos sobre sincretismo religioso-cultural na Antigüidade no cenário acadêmico contemporâneo”

Mini-curso - Auditório 4 do IB:
Prof.Dr. Vicente Dobroruka (cursos sempre de 13:30 às 15:00 - confere certificado)
“Indução química, alucinógenos e preparação para visões na literatura apocalíptica”
11/11 - “O sentido da indução química nos ASCs”
12/11 - “Indução química na tradição apocalíptica persa”
13/11 - “O caso de 4Ezra e os paralelos iranianos”

Comunicações coordenadas - Auditório 4 do IB:
11/11/2009

12/11/2009

13/11/2009

“PEJ - IC”

“PEJ - IC”

“PEM”

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

10:30 - 12:30

Marcela Mendes (apr.)

Tupá Guerra (apr.)

“As representações de Alexandre, o Grande em
seu processo de deificação”

“Noivos mortos: interdições nupciais no livro
deuterocanônico de Tobias”

Prof.Dra Maria Filomena Nascimento
(apr.)

Rafael Maximiniano

Guilherme Lemos

“Religião, representação e poder na Idade
Média”

“Alexandre e a visão de Arriano da Índia”

“Daniel nas Vitae Prophetarum”

Prof.Dra Maria Eurydice de Barros Ribeiro

Raul Maravalhas

Mariana de Almeida

“Imagem e poder na cartografia medieval”

“A Lenda de Alexandre no contexto políticoreligioso do Oriente bizantino do séc.VII”

“O Livro de Elchasai: um apocalipse ou livro
normatizador?”

Prof.Dra Carmen Lícia Palazzo

Stefanie Cavalcante

“Mística e profecia nos escritos de Hildegarda
de Bingen, Al-Farabi e Ibn Sina”

“Pseudo-Metódio, Pseudo-Efraim, e a Sibila
Tiburtina: a historiografia sobre a origem do
'Imperador dos Últimos Dias'”

“PEJ - Mestrado”

“PEJ / Oracula”

“NEA - UERJ”

16:00 - 17:30

16:00 - 17:30

Júlia Câmara da Costa (apr.)

Rodrigo Carvalho Silva (apr.)

“As 'idades do mundo' na tradição persa: o
caso do Dinkard”

“O nome do fogo: representações da ekpyrosis
em Heráclito”

Virna Sobral

Miriam Bergo

15:00 - 17:30
Ronald Wilson M. Rosa (apr.)
“O pensamento filosófico grego na Roma
republicana”
Felipe Nascimento de Araújo
“Um enfoque historiográfico sobre a figura do
meteco ateniense”
José Roberto de Paiva Gomes
“As relações sociais entre a Atenas helenística
e a Ásia Menor”
Sebastiana Nogueira
"O apóstolo Paulo e o misticismo judaico em
2Co 12:1-10”

“O Evangelho de Filipe e a câmara nupcial”

Marcus Vinícius Ramos
“Os 'palácios celestiais': uma breve visão da
literatura hekhalot”

“O 'Salvador' no Oráculo de Hystaspes:
sincretismo indo-iraniano ou interpolação
cristã”

Henrique Modanez de Sant'Anna

Ängela Marigoli

“Mercenariato e tradição militar siciliana à
época helenística”

“José e Aseneth: a construção de identidade
no judaísmo e no cristianismo”

Raquel de Fátima Parmegiani
“A recepção do apocalipse nas iluminuras da
Alta Idade Média hispânica”

Diego Lopes da Silva
“Uma provável apropriação daniélica de imagens
mesopotâmicas na descrição das besta de Dn 7”
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