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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 
PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR NO INSTITUTO DE FILOSOFIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 
 
ÁREA: FILOSOFIA ANTIGA 
 
 
DATA DE INÍCIO DAS PROVAS: 17 de Agosto de 2014  
LOCAL: Bloco 1U – Sala 134 
HORÁRIO: 10h00 
 
 
PROGRAMA 
 
1- A Metafísica de Aristóteles (livro Z). 
 
2- A Metafísica de Aristóteles (livros Α, Λ) 
 
3- A Política de Aristóteles (livro 3). 
 
4- A Física de Aristóteles (livros 4 e 8). 
 
5- Os Segundos Analíticos de Aristóteles. 
 
6- A Retórica de Aristóteles. 
 
7- A Ética a Nicômaco de Aristóteles (livros 1, 2, 3, 6, 10). 
 
8- A Poética de Aristóteles. 
 
9- O Epicurismo. 
 
10- O Estoicismo. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA GERAL: 

 
As indicações bibliográficas que seguem não são exaustivas. O objetivo é fornecer títulos de obras que, 
se consultadas, poderão ser úteis aos candidatos. 
 

Aristotele, Etica Nicomachea. Testi a fronte. Introduzione e traduzione di Claudio Mazzarelli. 
Bompiani, Milano, 2005. 
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Aristóteles, Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni 
Reale. Tradução de Marcelo Perine. Ed. Loyola, São Paulo, 2001. 

 
Aristóteles. Obras Completas ( Retórica). António Pedro Mesquita (org.). Tradutores: Manuel 
Alexandre Jr., Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, Lisboa; Martins Fontes, São Paulo, 2012. 

 
Aristote, Physique. Texte établi et traduit par Henri Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1952. 

 
- Aristote, Les Métaphysiques, traduction analytique des livres [Gamma, Zêta, Thêta, Iôta, Lambda] 

par André de Muralt. Paris: Les Belles Lettres, 2010. 
 

- Aristote, Politique, texte établit par Jean Aubonnet, Paris: Les Belles Lettres, 1989. 
 

- Aristote, Rhétorique, texte établit par J. Hardy, Paris: Les Belles Lettres, 2008. 
 

Aristotle, The Complete Works of Aristotle. Jonathan Barnes, Princeton University Press, 
Princeton, N.J. 1991. 

 
G. Arrighetti, Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1960; 1973. 

 
G. Giannantoni (a cura di), I Presocratici, Testimonianze e frammenti, 2 vol., Bari, 1969; 1981 
(tradução italiana da obra de Diels e Kranz). 

 
H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch, 3 vol., 
Weidmann, Berlin 1951-1952 (1903) e Olms, Hildesheim, 1985. 

 
H. Usener, Epicurea, Teubner, Leipzig, 1887; Roma, 1963; Stuttgart, 1966. 

Ioannes ab Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, Teubner, Lipsiae, 1903-

1924. N. Festa, I frammenti degli Stoici antichi, 2 vol., Laterza, Bari, 1932-1935. 

 
 
 
SISTEMÁTICA DO CONCURSO: 
 
 
As provas começarão no dia 17 de Agosto. A data do término depende do número de candidatos.  
O concurso consistirá de uma prova escrita, uma prova didática e uma avaliação de títulos. 
 
I) A prova escrita tem duas partes: dissertação e tradução, cada qual valendo 50 pontos. Sua sistemática 
será: 
 
1- Para a dissertação:  
a) o sorteio do tema da dissertação ocorrerá às 10 horas do dia 17 de agosto; 
b) todos os candidatos terão, no mínimo, duas horas de preparação; 
e) o tempo máximo para elaboração da dissertação será de duas horas; 
f) durante a realização da dissertação, os candidatos não poderão consultar nenhum material; 
g) Os critérios de avaliação da dissertação são: 
1) grau de conhecimento do tema proposto: até 20 pontos; 
2) pertinência da exposição do conteúdo: até 10 pontos; 
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3) sistematização do conteúdo: até 10 pontos; 
4) correção da linguagem e clareza da expressão: até 10 pontos. 
 
2 – Para a tradução de texto em grego clássico:  
a) o sorteio do texto a ser traduzido ocorrerá em momento definido no sorteio do tema da dissertação; 
b) o candidato deverá mostrar aptidão para traduzir textos do grego clássico para o português; 
c) os textos serão sorteados dentre os que constam da bibliografia do concurso; 
d) o candidato terá até duas horas para traduzir aproximadamente até duas páginas de texto; 
e) durante a realização da tradução, o candidato só poderá consultar os dicionários disponibilizados pela 
Comissão Julgadora; 
f) os critérios de avaliação da tradução são: 
1) correção da tradução: até 20 pontos; 
2) domínio da terminologia técnica: até 10 pontos; 
3) clareza de expressão: até 10 pontos; 
4) correção no uso da Língua Portuguesa: até 10 pontos. 
 
II – A sistemática da avaliação de títulos será:  
a) a entrega do material para a avaliação dos títulos só será feita pelos candidatos aprovados na prova 
escrita, ou seja, que obtiverem, no mínimo, 70 pontos na referida prova; 
b) o momento da entrega será definido no momento do sorteio do texto a ser traduzido; 
c) os currículos devem ser apresentados: 1) com todos os comprovantes encadernados, conforme a tabela 
de pontuação do Edital, e 2) com as teses ou dissertações anexadas. 
 
III - A sistemática da prova didática será:  
a) serão convocados para essa prova apenas os candidatos aprovados na prova escrita; 
b) o sorteio do tema da prova didática ocorrerá em momento definido no sorteio do texto a ser traduzido; 
c) todos os candidatos terão, no mínimo, 24 horas de preparação; 
d) cada candidato deverá expor o tema em forma de aula em um tempo mínimo de 40 minutos e máximo 
de 50 minutos; 
e) os critérios de avaliação dessa prova são: 
1) Pertinência temática e abordagem teórico-conceitual: até 30 pontos; 
2) Habilidade didático-pedagógica e expressão oral: até 25 pontos; 
3) Capacidade de organização e planejamento, com adequação  
entre os tempos mínimo e máximo: até 15 pontos; 
4) Articulação e clareza de ideias durante a apresentação e  
arguição: até 15 pontos; 
5) Adequação do tema para a graduação: até 10 pontos; 
6) Adequação da bibliografia utilizada: até 5 pontos. 
 
Obs.: para esta prova os candidatos deverão entregar um roteiro sucinto do plano de aula de, no máximo, 
01 lauda. 
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