
Seminários de Metafísica (turma A) - 323608
Título: Seminários da Linha de Pesquisa em Ontologias 
Contemporâneas
Docentes: Pedro Gontijo, Wanderson Flor, Priscila Borges, Rainri Back
Créditos: 02
Horário: Segundas-feiras das 16h às 18h
Local: Laboratório de Ontologias Contemporâneas
Ementa:
Os seminários correspondem aos encontros da Linha de Ontologias
Contemporâneas. Pretende-se uma discussão de aspectos  
metodológicos e conceptuais da pesquisa em Metafísica. Haverá 
palestras de professores convidados. Durante parte das sessões, 
discutiremos em conjunto os préprojetos de pesquisa dos discentes 
matriculados. A avaliação consistirá numa análise comparativa da 
versão original do pré-projeto e de sua reescrita após o debate em 
sala.

Seminários de Metafísica (turma B) - 323608
Título: Seminários da Linha de Pesquisa em Origens do Pensamento 
Ocidental
Coordenação: Silvio Marino
Créditos: 02
Horário: Quartas-feiras das 14h às 16h
Local: Laboratório Archai
Ementa:

A disciplina consiste em encontros da Linha de Pesquisa em 
Origens do Pensamento Ocidental, com apresentações de 
docentes e discentes convidados nas quais se discute um trabalho 
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em desenvolvimento. Os temas e o repertório bibliográfico das 
apresentações são variáveis. A avaliação será feita com base na 
presença e participação dos discentes matriculados.

Fundamentos de Língua Grega I - 329231
Docente: Rodolfo Lopes
Créditos: 04
Horário: terças e quintas das 16h às 18h
Local: a designar
Ementa: 

O curso versará sobre os elementos gramaticais do Grego Ático 
(componente teórica) apropriados e necessários para a interpretação 
de um qualquer texto do corpus tradicionalmente conhecido por 
‘Filosofia Grega’. Estará também incluído nas atividades letivas o 
uso de ferramentas filológicas acessórias (componente prática), tais 
como dicionários, gramáticas e software especializado (gratuito e/ou 
livre-acesso).

O acesso aos materiais, a avaliação e a comunicação entre 
professor e alunos ocorrerão exclusivamente pela plataforma 
Aprender (https://aprender.unb.br), pelo que será obrigatória a 
inscrição neste recurso.

Seminário de Metafísica da Arte - 318884
Título: Epistemologia do Romance como gesto filosófico de análise da 
arte
Docentes – Ana Paula Aparecida Caixeta e Maria Veralice Barroso
Créditos: 04
Horário – Quinta-feira das 19h às 22h30
Local: A designar
Ementa:

Propõe diálogos entre metafísica e arte a partir de esboços 
teóricos da Epistemologia do Romance (ER). Apresenta a teoria 
da ER enquanto possibilidade de análise de questões do estético, 
pressupondo um gesto filosófico do sujeito que se relaciona com o 
objeto. Desse gesto filosófico, desdobram-se conceitos oriundos do 
campo teórico da ER, sendo alguns deles: epistemologia do romance, 
epistemologia com sensibilidade estética, conjunto de obra, estética, 
serio ludere, efeito estético, kitsch e antikitsch, leitor-pesquisador, 
romance que pensa, narrador filosófico, ego experimental, idílio e 
metafísica no contexto da ER. Nesse sentido, busca-se pensar de que 
maneira esses elementos reflexivos corroboram com o processo de 
análise e compreensão do objeto estético.



Tópicos de Origens do Pensamento Ocidental - 318841
Docente: Aldo Dinucci
Créditos: 02
Horário: Sexta-feira das 10h00 às 12h00
Local: Sala Archai
Ementa: 

Estudo dos conceitos de dogma, phantasia e relacionados em
Epicteto. Pesquisas brasileiras sobre Epicteto e filósofos 

relacionados.

Seminário de Política & Ontologia - 318922
Docente: Rainri Back [rainri.back@yahoo.com.br]
Créditos: 04
Horário: Quinta-feira  das 09h00 às 11h30
Local: Laboratório de Ontologias Contemporâneas
Ementa:

EDUCAÇÃO E RECONHECIMENTO II
O tema fundamental deste curso é a educação, compreendida de 

um modo universal, que poderia ser assim definido: a experiência 
pela qual alguém busca se tornar o que ainda não é. Ora, alguém se 
torna o que ainda não é graças às relações que vem estabelecendo 
com os outros ao longo da existência. E o que determina 
fundamentalmente a relação de alguém com os outros, suponho, 
é o reconhecimento. Em resumo, reconhecimento é a experiência 
pela qual eu espero dos outros a aceitação das peculiaridades em 
virtude das quais eu pretendo me afirmar como esta pessoa singular. 
Para desenvolver tais ideias, proponho neste curso uma leitura 
discutida da obra de Axel Honneth Reificação: um estudo de teoria do 
reconhecimento. Trata-se de continuar o curso ministrado em 2018/2 
no qual foi feita a leitura de Luta por reconhecimento: a gramática 
dos conflitos sociais, de Honneth.

Seminário de Platão & Platonismo - 318817
Docente: Silvio Marino
Créditos: 04
Horário: terças e quintas das 10h00 às 12h00
Local: Laboratório da Cátedra UNESCO Archai (ICC Centro, Bloco A,
Subsolo das Geociências, ASS 306/10)
Ementa:

O ser humano no Timeu de Platão
O curso visa analisar a segunda parte do Timeu de Platão, em 



que Timeu descreve a constituição dos seres e do homem. O curso 
focará neste assunto para destacar semelhanças e diferenças entre 
o discurso físico deste diálogo platônico e as possíveis referências 
a outros textos de autores Pré-Socráticos, inclusive dos autores dos 
tratados do Corpus hippocraticum. O estudo desta parte do diálogo 
pretende mapear o contexto científico envolvido nas teorias para 
destacar as possíveis fontes e as influências destes autores na 
elaboração da concepção platônica do homem, do funcionamento do 
corpo e das doenças.

Introdução à Metafísica - 329332
Docente: Evaldo Sampaio
Créditos: 02
Horário: Terças-feiras às 18:30h
Local: Laboratório de Ontologias Contemporâneas
Ementa: 
These lectures will aim to give an introduction to Metaphysics by a 

discussion of some of its most representative thinkers and problems. 
The seminars will be spoken in English, and the students are going 
to be stimulated to do it as well. However, there will be no problem 
at all if you speak in Portuguese. The final essays could be written in 
Portuguese. The primary bibliography is The Routledge Companion to 
Metaphysics (Edited by R. Le Poidevin, P. simons, A. McGonical & R. 
Cameron). The secondary bibliography will be indicated in due course.

Tópicos de Política a Ontologia Contemporânea - 318949
Docente: Miroslav Milovic
Créditos: 04
Horário: Terça-feira das 8h ás 12h
Local: Faculdade de Direito, sala B 102/6
Ementa: 
O curso representa a quinta parte do tema: Direito como
Potência. Os autores sugeridos são Nietzsche e Foucault. A questão
principal é a relação entre direito e o poder.

Estudos de Ontologia Contemporânea - 318876
Docente: Pedro Gontijo
Créditos: 04
Horário: Quarta-feira  das 18h às 22h
Local: a definir
EMENTA
Partindo da construção de alguns entendimentos mínimos sobre 



os conceitos de ontologia e metafísica pretende-se investigar as 
ontologias presentes em Pindorama, essa grande parcela de Abya 
Yala, por meio de um panorâmico acesso a filosofias de povos 
originários e de formulações de pensamento ao longo do processo de 
ocidentalização dessas terras. Nesse processo, visitar discursos em 
diferentes áreas do conhecimento, das práticas e das instituições. No 
que couber, relacionar o que se pensa aqui com o pensado em outros 
territórios. Ao final do semestre pretende-se que docente e discentes 
tenham investigado sobre diferentes construções metafísicas nessas 
terras.




