CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS CLÁSSICOS

FUNDAÇÃO PADRE IBIAPINA
FACULDADE CATÓLICA DO CARIRI - FCC
PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS CLÁSSICOS

Turma I

A Faculdade Católica do Cariri (FCC) torna público o período de inscrição
para a seleção de candidatos ao Curso de Especialização em Estudos Clássicos
(Turma I), na modalidade presencial conforme normas da IES.

Crato
Junho - 2012

Curso de Especialização em Estudos Clássicos
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”
APRESENTAÇÃO

A compreensão de uma língua, seja esta uma
língua viva, morta ou extinta se faz por meio de duas
formas: de um lado, deve-se conhecê-la em todos os
seus aspectos de uso, constituição e produção e do
outro, deve-se ter ciência da importância desta para a
comunidade na qual está ou esteve inserida. O mesmo
também pode ser dito em relação à cultura de um
povo.
Certo disto e principalmente da carência de
estudos voltados exclusivamente para as Línguas
Clássicas na Região do Cariri, a Faculdade Católica
do Cariri (FCC) propõem um Curso de
Especialização em Estudos Clássicos (Lato Sensu);
Curso este que estará ligado tanto à Língua Latina
quanto também à Grega, tendo em vista que a
qualificação profissional nesta área será de grande
valia, tanto para o crescimento profissional em si, da
mesma forma que para a manutenção de
pesquisadores nesta ou em áreas afins.

OBJETIVOS DO CURSO
Geral:
Oferecer subsídios teórico-práticos para a qualificação profissional na área de
Línguas Clássicas (Grego e Latim), dando-lhes a possibilidade de desenvolver pesquisas
nesta área por meio de investigações: lexicais, gramaticais, filosóficas e histórico-sociais.
Específicos:
9 Conhecer as obras básicas da literatura grega e latina, tendo em vista difusão da
cultura greco-latina;
9 Refletir sobre a Filosofia do mundo antigo;
9 Discutir sobre a Mitologia presente na cultura greco-latina;
9 Proporcionar uma base teórica sobre a formação e evolução das línguas grega e
latina;
9 Aprimorar métodos de tradução de textos escritos em língua grega e latina.

PÚBLICO-ALVO

DURAÇÃO DO CURSO

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas a
profissionais portadores de diploma de Curso
de Graduação (plena) em Letras, Graduação
(Licenciatura/Bacharelado) em Filosofia,
Teologia ou áreas afins, desde que
reconhecidos pelo Ministério da Educação
(MEC).

O curso terá duração de 15 (quinze)
meses, sendo que 03 (três) destes quinze serão
destinados ao Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), na forma de artigo e produzido
dentro da disciplina destinada para este fim; o
curso terá o funcionamento aos sábados
(alternados e seguindo o calendário
acadêmico), das 08h às 12h e das 13h às 18h,
totalizando 420h/aulas.

INSCRIÇÕES E PARCELAS
As inscrições estarão abertas no
período do dia 04 de junho a 31 de julho de
2012, nos dias úteis, no horário das 08h às
12h e das 14h às 17h, na secretaria da
Faculdade Católica do Cariri (FCC), com
sede na Rua Coronel Antonio Luiz, n. 1068,
Bairro Pimenta, Crato - CE, CEP 63105000, tel.: (88) 3521-0880.
Para mais detalhes, visitar o site da
IES: www.catolicadocariri.edu.br ou a página
do
facebook:
https://www.facebook.com/estudosclassicos.
Não serão aceitas inscrições por fax, e-mail
ou correios.
Valor da Inscrição: 50,00 R$.
Investimento: 15 parcelas de 200,00R$.

NO ATO DA INSCRIÇÃO, SERÃO EXIGIDOS:
I.
Ficha de inscrição (disponível para download no site: www.catolicadocariri.edu.br),
preenchida e assinada ― o candidato se responsabiliza por todas as informações nela contidas;
II.
Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (disponível na secretaria da FCC);
III.
2 (duas) fotos 3x4 coloridas;
IV.
Cópia autenticada do Comprovante de residência;
V.
Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF;
VI.
Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
VII.
Cópia autenticada do diploma do Curso de Graduação;
VIII.
Cópia autenticada do histórico escolar do curso de Graduação;
IX.
Currículo Lattes (http://www.cnpq.br), com cópias dos documentos comprobatórios;
X.
Requerimento (digitado, impresso e devidamente assinado) endereçado ao coordenador do
curso, manifestando o interesse do candidato em participar do processo de seleção e, se aprovado, em
matricular-se no Curso de Especialização em Estudos Clássicos (Lato Sensu).

SELEÇÃO
A seleção será feita com base na análise do Currículo Lattes, bem como no Requerimento,
tendo em vista aqueles profissionais que já atuam no ensino e pesquisa na referida área. A seleção
terá também uma ordem de classificação tomando os seguintes critérios:

Critérios

Pontuação máxima

a) Formação na área: Letras.

2.5 pontos

b) Formação em áreas afins: Filosofia, História, Direito e Teologia.

1.5 pontos

c) Currículo Lattes (com documentos comprobatórios)

2.5 pontos

d) Experiência a partir de dois anos: Pesquisa, Ensino ou Extensão.

2.0 ponto

e) Experiência a partir de quatro anos: Pesquisa, Ensino ou Extensão.

4.0 pontos

f) Experiência a partir de seis anos: Pesquisa, Ensino ou Extensão.

5.0 pontos

Total

10.0 pontos

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão publicados após o encerramento da seleção, devendo neste ato ser
apresentado também o calendário para a efetivação da matrícula e início das aulas.

ESTRUTURA CURRICULAR

Disciplinas

CH

01

Metodologia do Trabalho Científico

30hs

02

Estudos Clássicos: Grécia e Roma

30hs

03

Mitologia greco-latina

30hs

04

Filosofia greco-latina

30hs

05

Introdução à Hermenêutica do texto Clássico

30hs

06

Literatura grega: Homero

30hs

07

Literatura latina: Virgílio

30hs

08

Introdução ao Grego Clássico

30hs

09

Introdução ao Grego Koiné do Novo Testamento (N.T)

30hs

10

Introdução ao Latim Clássico: anos 81 a.C – 17 d.C

30hs

11

Introdução ao Latim Vulgar

30hs

12

Princípios de Filologia

30hs

13

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

60hs

Carga horária total

420

CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso de Especialização e julgados
de acordo com as normas da Faculdade Católica do Cariri (FCC).

Crato, 01 de junho de 2012
Prof. Adilio Jr. de Souza
Coordenador do Curso de Especialização em Estudos Clássicos

