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Ler a Odisseia
Apresentação
Para a maioria dos especialistas, a Odisseia de Homero teria sido composta aproximadamente no séc.
VIII a.C., algumas décadas depois da Ilíada, a primeira obra literária europeia que chegou até nós
pela tradição. Neste curso, o prof. Me. Jorge Piqué apresenta os elementos necessários para a leitura
da obra que revela o profundo impacto de Homero em toda a literatura grega antiga. A cada
encontro análise de três cantos, estimulando o aluno à leitura integral da Odisseia.
Público-alvo
Acadêmicos, profissionais e demais interessados no tema;
Docente
O prof. Jorge Piqué possui graduação em Letras (Grego-Português) pela Universidade de São Paulo
(1986) e mestrado em Letras (Letras Clássicas/Grego Antigo) também pela Universidade de São
Paulo (1993). Foi professor assistente da Universidade Federal do Paraná, ministrando aulas de
Língua e Literatura Grega Antiga entre 1993 e 2007. Foi o criador em 1998 do Centro Virtual de
Estudos Clássicos. Desde 2007 é o criador e diretor do site Logosphera.com, uma rede social
destinada a pesquisadores e estudantes de Estudos Clássicos em todo o mundo:
http://www.logosphera.com. Desde 2013 criou a empresa UrbsNova - Agência de Inovação Social:
http://urbsnova.wordpress.com/about/.
Realização
Início: 28/04/2014
Término: 16/06/2014
Dias: 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de maio, 2, 9 e 16 de junho
Horário: segundas-feiras, das 19h30 às 21h30
Duração: 16h/aula (2h/a por encontro)
Programa
24/03 – Introdução e análise dos Cantos I a III da Odisseia
31/03 - Análise dos Cantos IV a VI
07/04 - Análise dos Cantos VII a IX
14/04 - Análise dos Cantos X a XII
28/04 - Análise dos Cantos XII a XIV
05/05 - Análise dos Cantos XV a XVIII
12/05 - Análise dos Cantos XIX a XXI
19/05 - Análise dos Cantos XXII a XXIV
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Certificado
Será fornecido certificado a todos os alunos com 75% de frequência que desejarem obtê-lo. É só
solicitar na recepção.
Inscrição
A inscrição poderá ser feita pelo site do StudioClio, por depósito bancário ou em nossa sede, na José
do Patrocínio, 698, de segunda a sexta, das 9h às 19h.
Investimento
Pagamento à vista ou em até 3 (três) parcelas com cartão de crédito ou cheque (1+2).
- Inscrições até dia 21/04:
À vista

A prazo (3x)

Público Geral

R$ 576,00

R$ 192,00

Estudante e professor

R$ 518,00

R$ 172,66

- Inscrições a partir do dia 22/04:
À vista

A prazo

Público Geral

R$ 634,00

R$ 211,33

Estudante e professor

R$ 570,00

R$ 190,00

Política de Cancelamento
Uma vez que o StudioClio trabalha com vagas limitadas e formação de turmas, não é possível o
cancelamento da inscrição após o início de um curso ou oficina. O prazo limite para cancelamentos é
até 48 horas antes do início da atividade. Neste caso, serão cobrados R$ 30,00 referentes a custos
administrativos e financeiros.
A vaga já adquirida poderá ser transferida para outro titular de livre escolha do(a) inscrito(a).
O StudioClio se reserva o direito de cancelar um curso quando este não atingir o número mínimo de
alunos, responsabilizando-se por avisar os inscritos com até 24h de antecedência, por telefone ou email. Nestes casos, o valor pago será devolvido integralmente ao aluno.

Localização e contato
StudioClio Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa
Porto Alegre – RS Telefone: (51) 3254-7200
E-mail: clio@studioclio.com.br
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