“V Simpósio de Estudos Clássicos da Universidade de São Paulo – Épica Antiga”

Data, horário e local: dias 5 e 6 de novembro de 2012, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sala 08
do Departamento de Filosofia da FFLCH – USP.

Programação
5 de novembro
Épica grega: Homero
9h - 9h40: Profa. Dra. Barbara Graziosi
9h40 – 10h20: Prof. Dr. Adrian Kelly
10h20 – 10h40: Intervalo
10h40 – 11h20: Prof. Dr. Teodoro Rennó Assunção
11h20 – 12h: debate

Épica latina: Vergílio e Lucano
14h – 14h40: Prof. Dr. Philip Russell Hardie
14h40 – 15h20: Prof. Dr. Martin Dinter
15h20 – 15h40: intervalo
15h40 – 16h20: Prof. Dr. Alessandro Rolim de Moura
16h20 – 17h: debate

6 de novembro
Recepção homérica e epopeia helenística
9h - 9h40: Profa. Dra. Anastasia Serghidou
9h40 – 10h20: Profa. Dra. Maria Celeste Consolin Dezotti
10h20 – 10h40: Intervalo
10h40 – 11h20: Prof. Dr. Graham Zanker
11h20 – 12h: debate

14h – 17h: Encontro com os participantes para discussão de pesquisas em
andamento na área de Estudos Clássicos.

Natureza da reunião científica
A reunião será um simpósio internacional de que participarão 9 palestrantes pertencentes às
mais importantes instituições acadêmicas do país e do exterior que desenvolvam pesquisa e ensino
das Estudos Clássicos.
Em duas manhãs e uma tarde da Reunião, cada palestrante proferirá uma conferência e, ao
término de cada sessão, participará de um debate com o público acadêmico presente, que será
composto por docentes, discentes, pesquisadores e interessados. Todas as conferências convergem
para o tema que nomeia o evento – Épica Antiga; ao final de cada sessão o público exporá questões,
problemas e observações relativas à matéria tratada na conferência, a fim de que o palestrante os
discuta. Assim, as conferências e debates são reuniões de divulgação e atualização científicas, por
permitir que os pesquisadores das várias instituições compartilhem com os pesquisadores da cidade
de São Paulo os resultados mais recentes de suas pesquisas em Estudos Clássicos.
Na segunda tarde da reunião, os convidados se reunirão com os presentes para discutir
pesquisas em andamento na área de Estudos Clássicos. Primeiro, os convidados exporão os
resultados mais recentes de suas pesquisas em andamento; depois, os presentes terão a oportunidade
de também expor seus trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado a fim de discutir
metodologias, bibliografias e perspectivas analíticas.
Cinco palestrantes também proferirão conferências em instituições da cidade de São Paulo;
três conferencistas também proferirão conferência em IESs nacionais.

A Comissão Organizadora e de Trabalho é composta por pesquisadores do Programa de pósgraduação em Letras Clássicas do DLCV – FFLCH – USP.

Comissão Organizadora e de Trabalho:
Prof. Dr. José Eduardo dos Santos Lohner (presidente)
Prof. Dr. Chrsitian Werner
Prof. Dr. Breno Battistin Sebastiani

Prof. Dr. André Malta Campos
Prof. Dr. Henrique Fortuna Cairus
Prof. Dr. Alexandre Pinheiro Hasegawa
Prof. Dr. Fernando Rodrigues Junior

Os nomes dos palestrantes da Reunião foram escolhidos pela Comissão Organizadora no
intuito de reunir na cidade de São Paulo pesquisadores de reconhecido mérito científico em nível
nacional e internacional. Assim, o Simpósio congregará representativos especialistas brasileiros e
estrangeiros acerca de épica e fronteiras genéricas, configurando uma oportunidade a mais, ao lado
das Semanas de Estudos Clássicos promovidas pela Universidade de São Paulo, de promover a
divulgação e a reflexão sobre as mais atuais pesquisas inéditas na área dentro e fora do país.

Convidados estrangeiros:
Profa. Dra. Anastasia Serghidou (Universidade de Creta, Grécia)
Profa. Dra. Barbara Graziosi (Durham University, Grã-Bretanha)
Prof. Dr. Adrian Kelly (University of Oxford, Grã-Bretanha)
Prof. Dr. Graham Zanker (University of Canterbury, Nova Zelândia)
Prof. Dr. Philip Russell Hardie (University of Oxford, Grã-Bretanha)
Prof. Dr. Martin Dinter (Kings College, Grã-Bretanha)

Convidados brasileiros:
Prof. Dr. Teodoro Rennó Assunção (UFMG)
Profa. Dra. Maria Celeste Consolin Dezotti (UNESP)
Prof. Dr. Alessandro Rolim de Moura (UFPR)

