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Caríssimos colegas e alunos do ppgfil 

O número 1 do informativo ppgfil foi muito bem recebido por 

professores e mestrandos. Recebemos várias mensagens por email, 

assim como fomos procurados por muitos colegas e mestrandos a fim 

de mostrar a sua satisfação com o boletim. Agradecemos a todas 

estas manifestações e agora, um mês depois do primeiro número, 

lançamos o informativo ppgfil número 2. Com a recepção positiva que 

tivemos a proposta é a de que o informativo ppgfil se transforme 

em um canal permanente de troca de informações e comunicação 

entre todos aqueles que fazem parte do ppgfil neste período em que 

completamos 10 anos de atividades.  

 

EVENTOS: JORNADA HEIDEGGER E “LINGUAGEM E 

VERDADE”  

Os meses de Maio e Junho foram repletos de eventos bem sucedidos 

na filosofia. Entre os dias 31 de Maio e 2 de Junho  aconteceu a II 

Jornada Heidegger: Entre Nietzsche e Sartre Pensar a Liberdade. O 

evento foi coordenado pelos professores Oscar Federico Bauchwitz e 

Dax Moraes (UERN) e contou com conferencistas convidados como o 

Prof. Marco Antônio Casanova (UERJ), Prof. Paulo Cesar Duque 

Estrada (PUC Rio) e o Professor Robson Ramos dos Reis (UFSM) 

sendo que este último proferiu uma vídeo-conferência. 

Já nos dias 8, 9 e 10 de junho foi realizado o evento “Linguagem e 

Verdade” da Sociedade Brasileira de Fenomenologia. O evento foi 

transmitido ao vivo pela internet e contou, como conferencistas, com 

a participação de 10 professores que vieram de outros estados na 

união, além da participação da professora francesa Claude Imbert 

(Depto. de Filosofia, École Normale Superieure) que proferiu a 

conferência ”Merleau-Ponty e as injunções do moderno: da 

fenomenologia à linguagem indireta”. O evento foi transmitido ao 

vivo, via internet pelo endereço 

http://www.cchla.ufrn.br/petfilosofia/. 



PALESTRAS  

 O Prof. Dr. Luiz Camillo Osório de Almeida (PUC-Rio) ministrou 

no dia 13 de junho a palestra "Políticas da Arte em Jacques  

Rancière" , como parte dos trabalhos do Programa de 

Cooperação Acadêmica - PROCAD "Estética e Ontologia da Arte" 

firmado com a PUC-Rio e coordenado pelo Prof. Dr. Oscar 

Federico Bauchwitz. 

 

 Prof. Dr. Gilvan Luiz Fogel (UFRJ)  ministrou no dia 15 de junho 

a palestra intitulada “Sobre o Humanismo”.  

 

CURSOS  

O professor Antônio Augusto Passos (UERJ) estará ministrando nos 

dias 27, 28, 29 próximos o curso “Tendências Contemporâneas em 

Filosofia da Ciência”. O professor virá pelo Programa de Cooperação 

Acadêmica (PROCAD) “História e Crítica da Metafísica” coordenado 

pela prof. Gisele Amaral e poderá valer 1 crédito no Mestrado para 

quem fizer a inscrição e participar da disciplina. A inscrição para a 

disciplina poderá ser feita através do SIGAA. Maiores informações 

pelo telefone 3215-3643. 

O professor Marco Antônio Casanova ministrou nos dias, 30, 31 de 

Maio e 1 de Junho curso "Pensamento em transição: Heidegger e o 

outro início do pensamento. Introdução à leitura do livro 

'Contribuições à Filosofia'" também como parte dos trabalhos do 

PROCAD "História e Crítica da Metafísica".  

 

SITE PPGFIL 

Para informações sobre eventos e atividades do PPGFIL não 

esqueçam de dar sempre uma consultada no nosso site: 

http://www.filosofia.cchla.ufrn.br/ 

 

http://www.filosofia.cchla.ufrn.br/


 

 

COLÓQUIO DE FILOSOFIA PRÁTICA 

 
Nos dias 20, 21 e 22 de junho próximo será realizado na UFRN o “I 
Colóquio de Filosofia Prática”. O propósito geral do evento consiste 

em discutir o problema da instituição, em diversos autores e nos seus 
múltiplos aspectos: a prática política como tal, a relação 

público/privado, a globalização e suas implicações econômico-
políticas, a formação do sujeito e sua inserção no mundo social 

(linguagem, costumes, educação, relação psique/sociedade, etc.), a 
intervenção do religioso no campo político, entre outros. Trata-se, 

sobretudo, de instaurar um esforço de reflexão sobre a instituição da 
sociedade a partir da interrogação de suas múltiplas implicações.  

 

O evento está dividido em três turnos e as atividades possuirão três 
formas, quais sejam: 1. Manhã (09h00-12h00): Mini-curso 

ministrado pela Profª. Monique Castillo (Université Paris-Est) ; 2. 
Tarde (14h00-18h00): Grupo de trabalho com comunicações de até 

15 minutos cada, seguidas de debate com o público; 3. Noturno 
(19h30-22h00): mesas-redondas com professores convidados, 

seguidas de debates com o público.     
 

Estão abertas as inscrições para expositores no Grupo de Trabalho do 
“I Colóquio de Filosofia Prática”. As inscrições para expositores nos 

grupos de trabalho estão abertas até 18/06/2011, pelo endereço 
eletrônico coloquioemfilosofiapratica@ymail.com Deve ser enviado 

um resumo de no máximo 200 palavras, com título e nome do autor, 
informando se trata-se de discente ou  docente e qual a instituição. 

As vagas são limitadas e, se for necessário, haverá uma seleção de 

resumos atendendo aos critérios de pertinência e contribuição para o 
tema em discussão. 

 
As atividades do evento pela manhã e a noite serão no auditório B do 

CCHLA e os GTS a tarde na sala c1 do setor II, sendo que pela manhã 
iniciam-se às 9h e a noite as 19:30. Na terça feira as 19:30 h Dra. 

Monique profere a conferencia ” A ideia de mundo na era da 
globalização: mudanças político–culturais e desafios antropológicos”. 

    
A organização do evento está a cargo dos prof. Sergio Della Sávia e 

Rodrigo Ribeiro. 
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SEMINÁRIOS DE LÓGICA E FILOSOFIA FORMAL 

A Base de Pesquisa "Lógica, Conhecimento e Ética" deu continuidade  

a sua programação anual dos Seminários de Lógica e Filosofia 

Formal, nos meses de maio e junho, com as palestras ”Neuroética: O 

estado da Arte e as Promessas para o Futuro“ ministrada pela Prof. 

Cinara Nahra  e a palestra ”Desdobramentos e crises da moderna 

razão tecnológica “ ministrada pelo Prof. Rodrigo Ribeiro Alves Neto.  

 

NOVOS PROFESSORES NO PPGFIL 

É com grande satisfação que informamos que na última reunião do 

ppgfil foram aprovados os ingressos dos professores Eduardo 

Pellejero e Sergio Della Sávia como professores permanentes do 

ppgfil. Saudamos aqui os professores, na certeza de que suas 

trajetórias no ppgfil serão coroadas de sucesso. Com o ingresso de 

Eduardo e Sérgio o ppgfil passa agora a contar com 13 professores 

permanentes e 3 colaboradores, totalizando 16 professores.   

 

NOVOS DOUTORES  

Rodrigo Vidal do Nascimento e Everton da Silva Rocha defenderam 

suas teses em filosofia antiga neste mês de junho junto ao programa 

integrado de doutorado em filosofia UFRN/UFPE /UFPB, orientados 

pelo professor Markus Filgueira. Nossos parabéns aos doutores 

Rodrigo e Everton, que  realizaram seus mestrados aqui no ppgfil. 

 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS 

Conforme já repassamos em email para os professores e lembramos 

neste boletim no seu número 1, está aberto pela editora da UFRN ate 

dia 30 de junho a oportunidade para publicação de livros. Os 

interessados deverão fazer a inscrição na secretaria da Editora da 

UFRN, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Outras informações pelo 

e-mail: proex@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone: 3215-

mailto:proex@reitoria.ufrn.br


3623/3231/3234. Precisamos aumentar quantitativamente nossas 

publicações, e esta é uma oportunidade de ouro.  

 

PRAZOS 

Lembramos a todos alunos e orientadores sobre a importância de que 

se cumpram os prazos na defesa de dissertações. Os alunos tem até 

24 meses  a partir de seu ingresso no mestrado para defender suas 

teses, podendo ser concedido mais 6 meses de prorrogação se o 

pedido for plenamente justificado e tiver a anuência do orientador. A 

solicitação de prorrogação, entretanto, deve ser encaminhada para o 

ppgfil antes do término dos 24 meses. Para aqueles que são bolsistas 

CAPES e REUNI espera-se e deseja-se que o prazo de 24 meses seja 

rigorosamente cumprido. 

 

DISSERTAÇÕES   

Lembramos a todos os alunos e orientadores que para a obtenção do 

diploma de mestrado não basta a defesa da dissertação. Após a 

aprovação da dissertação pela banca os alunos tem um prazo de até 

6 meses para iniciar o processo de homologação , sendo necessário o 

envio de alguns documentos para o ppgfil, entre estes a cópia da 

dissertação em meio digital (CD). Após a conclusão deste processo  

aqueles que autorizarem terão suas dissertações publicadas. A 

publicação é feita no site do ppgfil http://www.filosofia.cchla.ufrn.br/, 

aonde sob o item “defesa de dissertação” aparecem as dissertações 

ate agora defendidas e homologadas no nosso mestrado, com as 

respectivas bancas, desde a primeira delas, realizada pro Pablo 

Capistrano em 2003.  Após o resumo aparece em azul o item “ver 

dissertação na integra”, e todos podem ter acesso a estas. Este é um 

instrumento que permite que se de visibilidade a produção discente 

no ppgfil, sendo também uma importante fonte de consulta e 

pesquisa para  estudantes e pesquisadores de filosofia  de todo o 

país.  Pedimos a todos aqueles que já defenderam suas dissertações, 

e  aqueles que ainda o farão, para  que colaborem na manutenção do 

banco de dissertações, iniciando o processo para a homologação de 

http://www.filosofia.cchla.ufrn.br/


suas dissertações e enviando  ao ppgfil o CD  para publicação dos 

seus trabalhos na íntegra no site.   

 

PPGFIL ANO 10 

O ppgfil celebra durante todo o ano de 2010 os seus 10 anos de 

fundação, no mesmo ano em que a CAPES completa seus 60 anos. 

No ano 10, rumo ao 5 na avaliação CAPES. 

 

 

Saudações a  todos e a todas 

Coordenação do ppgfil 

17/06/2011 

 

 

 

 

 

Pedimos a todos para que ajudem a alimentar o informativo enviando email (com o 

titulo “noticia para o informativo”) para o ppgfil (ppgfil@cchla.ufrn.br) ou para o 

email da coordenadora (cinaranahra@hotmail.com) sobre qualquer atividade, 

informação  sobre eventos, resultados de pesquisa , livros publicados e tudo aquilo 

que vocês acreditam que deva ser compartilhado com os colegas.        
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