
   

 

Caros professores e alunos do PPGFIL ,  

Com muita satisfação, lançamos  mais um informativo PPGFIL. No Informativo n.º 14, vocês 

encontrarão informações sobre defesas de mestrado e doutorado, eventos e outros assuntos re-

lativos à Pós-graduação em Filosofia. 

Informativo PPGFIL n.º 14 
No

ve
m

br
o d

e  
20

15
 

No
ve

m
br

o  
de

  2
01

5
 

Boa leitura ! 

Nesta edição:             

IX - Encontro Interinstitucional de Filosofia (UFPB-UFRN-UFPE)  1   

Oficina de Estudos Platônicos—Natureza e Religião: entre o Ocidente e o Oriente 2   

NAT@Logic 

Bolsa PNPD Frode Bjordal 

Defesas de Mestrado 

Seminário de Lógica e Filosofia Formal 

Estamos no Facebook... 
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IX - ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL DE FILOSOFIA UFPB-UFRN-UFPE 
 
Entre os dias 15 e 18 de dezembro ocorrerá em Recife, no Centro de Filosofia e Ciências Hu-

manas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) o IX Encontro Interinstitucional 

de Filosofia do Programa Integrado de Doutorado  em Filosofia UFRN-UFPB-UFPE.  

O evento conta com a participação de docentes das três universidades consorciadas, além de 

Edgar Marques (UFRJ, Cnpq), Marcelo Carvalho (UNIFESP/Anpof) e Marcos Nobre (UNICAMP).  

Convidamos mestrandos e doutorandos a participar, submetendo comunicações através do 
site: http://interfilosofiapbpern.blogspot.com.br/. O PPGFIL irá oferecer financiamento parcial pa-

ra os discentes que forem apresentar comunicação. 
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Entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, foi realizado 

o NAT@Logic, evento internacional que congregou docentes, pesquisado-

res e discentes das áreas de Ciência da Computação, Filosofia e 

Matemática.  
O evento contou com palestrantes do Brasil e do exterior, a exemplo 

de Alessandra Palmigiano (TU Delft),  Arnon Avron (Universidade de Tel 

Aviv), Dale Miller (INRIA, Saclay & LIX), Guillaume Hoffmann (CONICET - 

Universidad Blas Pascal), Heinrich Wansing (Ruhr-Universität 

Bochum), João Marcos (UFRN), Luiz Carlos Pereira (PUC-Rio), Ofer Arieli (O 

Colégio Acadêmico de Tel Aviv), Valentin Goranko (Universidade de 

Estocolmo) e Valeria de Paiva (Nuance Communications), além de 
workshops e comunicações.  

OFICINA DE ESTUDOS NEOPLATÔNICOS  
Natureza e Religião: entre o Ocidente e o Oriente 

 
 Nos dias 23 a 25 de novembro, será realizada no Auditório D do CCHLA a Oficina de Estu-

dos Neoplatônicos, sob a coordenação dos professores Cícero Cunha Bezerra (UFS), Clodomir 

Barros Andrade (UFJF)  e Oscar Federico Bauchwitz (UFRN). O evento tem como objetivo reunir 

pesquisadores em torno ao tema Natureza e Religião: entre o Ocidente e Oriente, propiciando a 

interlocução desde uma perspectiva interdisciplinar.  

 Além dos organizadores, o evento ainda conta com a participação de: Edrisi Fernandes 

(UnB/UFRN), Maria Emilia Monteiro Porto (UFRN), Sandra S. F. Erickson (UFRN), Luiz Fernando 
Fontes Teixeira (USP), Dax Paes (UFRN), Fabrício Possebon (UFPB), Gabriel Kafure, Monalisa Mace-

do (UFRN),Clovis Salgado Gontijo Oliveira (FAJE), Joe Marçal Gonçalves dos Santos (UFS), Carlos 

Eduardo Brandão Calvani (UFS), Nilo César Batista (UFS), Maria Simone Marinho Nogueira 

(UEPB), Noeli Dutra Rossato (UFSM) e Filipa Afonso (Universidade de Lisboa). 

 Mais informações no site do PPGFIL: www.cchla.ufrn.br/ppgfil. 

NOVO BOLSISTA PNPD 
 

O PPGFIL parabeniza o professor Frode Bjordal por ter sido contemplado com a bolsa de pós-

doutorado PNPD/Capes. 
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DEFESAS DE MESTRADO 
 
            

Parabenizamos o aluno Joelson Silva de Araujo, que defendeu sua disser-
tação de mestrado intitulada “NIETZSCHE E A CRÍTICA DA LINGUAGEM CO-
MO PRODUTORA DE ‘VERDADES’"  sob a orientação da Profa. Dra. Fernanda 
Machado Bulhões, no dia  21 de agosto. 

 
Parabenizamos, também, o aluno Sanderson Molick Silva, por ter defendido, 
no dia 04 de setembro, sua  dissertação de mestrado intitulada “ OF MAD-
NESS AND MANY-VALUEDNESS: AN INVESTIGATION INTO SUSZKO’S THE-
SIS” sob a orientação do Prof. Dr.João Marcos de Almeida. 

SEMINÁRIO DE LÓGICA E FILOSOFIA FORMAL 

Dando seguimento à programação mensal dos seminários de Lógica e 
Filosofia Formal, promovidos pela Base de pesquisa em Lógica, no último 
dia 16/10, O Prof. João Marcos proferiu a palestra “O que é teoria?”, na 
qual explorou:  “a alternativa segundo na qual os debatedores se põem 
de acordo com relação às formas argumentativas que julgam válidas, mas 
na qual a noção subjacente de teoria é ampliada de modo a conter pro-
posições elementares que contam como refutadas (anti-axiomas)”.    

 ESTAMOS NO FACEBOOK... 

 Lembramos que o PPGFIL conta com um perfil no Facebook: http://facebook.com/

ppgfil.ufrn. O perfil tem por objetivo divulgar os eventos e informações acerca da Pós-Graduação 

em Filosofia à comunidade acadêmica e demais interessados. No entanto, o site do PPGFIL 

(www.cchla.ufrn.br/ppgfil.) continua sendo o principal meio de comunicação, disponibilizando, 

além dos eventos e bancas de defesa, regulamentos, formulários, grade curricular do curso, ofer-

ta de disciplinas e outros documentos relevantes.  

 Ressaltamos que, como se trata de uma página institucional, o perfil do PPGFIL está restri-

to, apenas, à divulgação de informações acadêmicas, de interesse do curso. Questionamentos 

diversos e outras solicitações deverão ser feitos através dos e-mails institucionais: ppg-

fil@cchla.ufrn.br e ppgfil@hotmail.com. 

Pedimos a todos que ajudem a alimentar o Informativo enviando e-mail (com o titulo “Notícia para o 
Informativo”) para o PPGFIL (ppgfil@cchla.ufrn.br) comentando sobre qualquer atividade: informa-
ção sobre eventos, resultados de pesquisa, livros publicados e tudo aquilo que vocês acreditam que 
deve ser compartilhado com os colegas.  Para mais informações acessem o www.cchla.ufrn.br/ppgfil . 


