Natureza do evento

Projeto de Estudos
Judaico-Helenísticos
- PEJ -

O “ VII Seminário do Projeto de Estudos JudaicoHelenísticos - PEJ ” ( ligado à graduação e pósgraduação do Departamento de História da UnB )
tem por tema este ano a interação entre as escatologias de origem indo-européia e as semíticas, com
desdobramentos em episódios visionários nos
apocalipses medievais.

31 de outubro / 02 de novembro 2012
Auditório 02 do Instituto de Biologia

Data: 31/10-02/11/2012
Local: Auditório 02 do Instituto de Biologia

( IB )

Responsável: Prof. Dr. Vicente Dobroruka

“ E SCATOLOGIAS, REINOS E
CULTURAS: DO QUE É FEITA A

Inscrições

APOCALÍPTICA AFINAL

As inscrições para o evento são gratuitas, e deverão
ser feitas no Departamento de História ou no
PPGHIS ( ambos no ICC Norte, segundo andar ) ,
com Leila, Gabriela ou Jorge.

A inscrição, apesar de gratuita, é necessária para

Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos
- PEJ -

que os interessados recebam seus certificados.

VII Seminário
Internacional

”

Conferências
Este Evento não seria possível sem o
apoio do PPGHIS

Dia 1 - 31/10

Dia 2 - 02/12

Mesa 1 - “Apocalíptica e visões de mundo”

Mesa 3 - “Microcosmo e macrocosmo”

Auditório IB 02 09:00-10:30

Auditório IB 02 09:00-10:30
Vicente Dobroruka (apr.)
“Ainda estaríamos ‘sem pistas’ (Ratlos) diante da apocalíptica?”
Eibert Tigchelaar
“Apocalyptic worldview and periodization of history in the Dead
Sea Scrolls, with a focus on the Apocryphon of Jeremiah C and
Danielic texts”
Paulo Nogueira
“When apocalyptic eschatology turns to apocalyptic mythical
geography: the case of the Visio Pauli”
Vicente Dobroruka
DEBATE

Mesa 2 - “Cosmogonias semíticas e indoeuropeias”
Auditório IB 02 1400-15:30
Paulo Nogueira (apr.)
“Pode-se ainda falar de “escatologias’ semíticas e indoeuropéias?”

Vicente Dobroruka (apr.)
“Do destino da alma ao sentido da história:
escatologia individual e escatologia coletiva”
Paulo Nogueira
“The transition of the collective to the individual eschatology in the Visio Pauli”
Eibert Tigchelaar
“Collective and individual eschatology and
resurrection in the Dead Sea Scrolls, with a
focus on Pseudo-Ezekiel and Danielic texts”

Mesa 4 - “Daniel na intersecção das
escatologias semíticas e indoeuropéias”
Auditório IB 02 1400-15:30
Vicente Dobroruka (apr.)
“Middle Persian apocalyptic and Danielic
tradition: some remarks”

Nick Allen
“Indo-European cultural comparativism: pentadic theory and
the articulation of time”

Nick Allen
“Eschatological thinking in the Greco-Roman
and Sanskrit traditions”

Vicente Dobroruka
DEBATE

Eibert Tigchelaar
“Architextuality and the proto- or paraDanielic texts in the Dead Sea Scrolls”

Encerramento

