
 
 
 

Oferta 2/2020 
 

 
Linha 01 – Origens do Pensamento Ocidental 
 
 
1 
Disciplina: Seminários de Metafísica (Turma B) - 323608 
Título: Seminários Archai  
Créditos: 02 
Professora: Agatha Bacelar 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 14hs às 15h50m 
 
2 
Disciplina: Fundamentos da Língua Grega I – 329231 
Créditos: 04 
Professores: Ágatha Bacelar, Silvio Marino e Henrique Modanez de Sant’Anna 
Dia da semana: segunda-feira e quarta-feira 
Horário: 20h às 22h 
 
3 
Disciplina: Fundamentos de Língua Grega III – 329258 
Créditos: 04 
Professor: Rodolfo Lopes 
Dia da semana: terças e quintas-feiras 
Horário: 16:00 às 18:00 
Ementa: O curso consistirá na análise morfo-sintática, interpretação e tradução do 
chamado Mito de Er (Platão, República, 614b-621c). O objetivo principal é aplicar a 
este texto os princípios e regras gramaticais estudados nos semestres anteriores, 
bem como introduzir elementos mais avançados de sintaxe. 
 
 
4 
Disciplina: Fundamentos da Língua Grega IV - 329266 
Título: O tratado “Sobre a antiga medicina” no seu contexto científico e filosófico: 
estudo de tradução e interpretação. 
Créditos: 04 
Docente: Silvio Marino 
Dias da semana: terças e quinta-feiras 
Horário: 10h às 12h 
Ementa: O curso visa analisar, traduzir e comentar o tratado da Coleção hipocrática 
“Sobre a antiga medicina”, prestando atenção ao léxico utilizado pelo autor em relação 
ao léxico que se encontra em outros tratados da mesma coleção. 



 
Este tratado é um dos mais estudados e objeto de muitas querelles entre os estudiosos, 
e se encontra ao cruzamento de vários tópicos médicos, em primeiro lugar o do 
problema da alimentação. Este assunto é utilizado pelo autor para propor uma das 
primeiras antropogonias “científicas” da cultura grega e mostra uma forte ligação com 
a especulação filosófica que naquele momento (V-IV séc. a.C.) havia. 
Do ponto de vista da língua, o curso visa mostrar as ligações possíveis, primeiramente, 
com os outros tratados médicos, e depois com os textos filosóficos que a1bordam os 
mesmos assuntos. Este estudo será integrado com elementos de lexigorafia. 
 
5 
Disciplina: Estudos das Origens do Pensamento Ocidental - 318809 
Título: A tradição pitagórica nos diálogos de Platão, na Academia e no platonismo. A 
alma, a música e as matemáticas 
Créditos: 04 
Professor: Renato Matoso 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 18h às 21h 
Ementa: 
O curso dá continuidade a um projeto integrado que vem sendo desenvolvido sobre 
a tradição pitagórica nos diálogos platônicos e na sequência da Academia, com 
especial ênfase no uso que faz Platão dos conhecimentos matemáticos de seu tempo 
para a elaboração de aspectos centrais de seu pensamento, e no desenvolvimento 
da tradição pitagórica no ambiente da Academia na sequência do platonismo. 
Integram o projeto colaboradores associados ao NUFA da PUC-Rio e alunos de pós-
graduação interessados no tema. 
O curso será ministrado em conjunto pelos Professores Maura Iglésias e Renato 
Matoso Brandão e pretende ser a ocasião do desenvolvimento de um projeto 
integrado, isto é, de um projeto que reúne projetos individuais desenvolvidos pelos 
colaboradores participantes. Os alunos de pós-graduação que se inscreverem no 
curso terão o mesmo estatuto de colaboradores participantes do projeto, embora 
sua obrigação possa limitar-se ao acompanhamento das sessões e à apresentação 
de um trabalho escrito no final do curso. Não há exigência de pré-requisito para a 
matrícula, nem de um projeto individual já elaborado. As sessões do curso serão 
alternadas entre: 
1) o estudo do pitagorismo nos diálogos de Platão, sessões coordenadas pela Profa. 
Maura Iglésias, com a colaboração especial dos pesquisadores Remo Mannarimo 
(PUC-Rio), Fernando Sandroni (Puc-Rio), Antonio Queiros (PUC-Rio) e Edson Resende 
(Universidade Rural). 
2) o estudo do pitagorismo na tradição platônica, sessões coordenadas pelo 
Professor Renato Matoso“. 
 
6 
Disciplina: Seminário de Metafísica e Política na Antiguidade - 318825, 
Título: Introdução à filosofia de Epicteto e Musonio. 
Créditos: 04 
Professor: Aldo Dinucci 



 
Dia da semana: Sexta 
Horário: 14h às 18h 
Ementa: 
 
 
 
 
Linha 02 – Ontologias Contemporâneas 
 
1 
Disciplina: Seminários de Metafísica (Turma A) - 323608 
Título: Seminários da Linha de Pesquisa em Ontologias Contemporâneas 
Créditos: 02 
Professor: Priscila Borges, Wanderson Flor e Rainri Back  
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 16h às 17h50m 
 
 
2 
Disciplina: Seminário de Política e Ontologia Contemporâneas – 318922 
Título: O Direito como Potência 
Docente: Miroslav Milovic 
Créditos: 04 
Dia: Terça-feira 
Horário: 8h às 12h 
Ementa: O curso representa a continuação do tema: Direito como Potência. O autor 
sugerido é Arendt. O problema principal é a questão do direito nos limites da ontologia 
heidegerriana. 
 
 
3 
Disciplina: Estudos de Ontologia Contemporânea – 318876 
Créditos: 04 
Título: Educação e Força 
Professor: Rainri Back 
Dia da semana: quinta 
Horário: 9h às 11h30  
EMENTA: O propósito básico desta disciplina consiste em pensar o fenômeno chamado 
força. Ultimamente, ele se revelou essencial para a maneira como compreendo a 
educação. Ela, a educação, quando pensada filosoficamente, não deveria ser reduzida, 
creio, à relação escolar entre professor e estudante. Antes, ela se me mostra muito mais 
ampla, a ponto de constituir a essência do ser humano. Eu assim a defino: educação 
consiste nas experiências pelas quais alguém se torna o que não tem sido. E a 
experiência de se tornar alguém diferente do que tem sido, eis o ponto, demanda força. 
Em artigo recente, “Por uma concepção filosófica de educação”, pontuo algo relevante 
para esta ementa. A hermenêutica de Heidegger, ali esclareço, defino 
fundamentalmente a posição prévia desde onde assim penso a educação. Portanto, 



 
estudar a interpretação de Heidegger do conceito de força é bastante valioso para mim. 
Assim, proponho nesta disciplina a leitura e a discussão da preleção de Heidegger 
intitulada Metafísica de Aristóteles, Θ 1-3: sobre a essência e a realidade da força. 

Obs.: Não é necessária senha para entrar a sala. Basta acessar a página pelo link 
informado. No campo “Não tenho conta”, digitar nome e sobrenome e clicar em 
“Entrar”. Em seguida, confirme sua entrada na sala. Depois, siga as instruções. 
IMPORTANTE: selecione o ícone de microfone na janela onde é necessário definir como 
participar da reunião. 

 
 

DISCIPLINA: "Seminário de Orientação" Código: 318795 

Os alunos e as alunas que precisarem se matricular nesta disciplina (em 
acordo com seus orientadores), deverão procurar a Secretaria e solicitar que 
seja criada uma turma para eles ou elas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


