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m comemoração aos 10 anos do PPGFIL, e por ocasião da XXI Semana de Filosofia  da 

UFRN e II EPOF-UFRN (Encontro dos Pós-gFraduandos da Filosofia da UFRN)  será  reali-

zado  o evento “Filosofia e Alegria”  de 4 a 7 de outubro na UFRN. Além de conferên-

cias e palestras haverá espaço para comunicações de alunos da Pós-graduação de todo país. As 

linhas dos Grupos de Trabalho são: Metafísica, Filosofia da Linguagem, Filosofia da Ciência, Lógi-

ca, Filosofia Política, Ética e Estética  e não é preciso que necessariamente seja abordado o tema 

“filosofia e alegria”. 

 Para participar das Comunicações envie um resumo para o e-mail: epof@cchla.ufrn.br, con-

tendo o título do trabalho centralizado; nome do autor, instituição a qual pertence, titulação e e-

mail de contato à direita; o resumo de até 200 palavras e as palavras-chave, tudo em Times New 

Roman 12. 

As inscrições para as Comunicações estão abertas do dia 1 a 20 de setembro. As res-

postas de aceite serão enviadas por e-mail até 22 de setembro. 

O evento é gratuito e aberto para a comunidade. Maiores Informações: 

epof@cchla.ufrn.br . O evento é gratuito e aberto para a comunidade. Para mais infor-

mações: epof@cchla.ufrn.br. 

Aniversário 10 anos PPGFIL: Filosofia e Alegria 

 Caríssimos colegas e alunos, 

 Estamos de volta com o informativo ppgfil 3, o primeiro deste segundo semestre. Tere-

mos  a  semana de comemoração aos 10 anos do ppgfil e  para celebrar o acontecimento, nada 

mais apropriado do que realizarmos um conjunto de reflexões filosóficas em torno do tema da 

alegria. Aguardem a programação. 

 Neste segundo semestre vários professores e pesquisadores nos visitaram e vários outros 

ainda virão, seguindo a tradição do programa de forte  colaboração nacional  que fica muito clara 

com os 3 PROCADs atualmente em vigor. Além disso a mobilidade estudantil também se consoli-

da com vários alunos nossos saindo para pequenos estágios em programas de filosofia com con-

ceito 5 e 6.  

 Em relação a produção,  continuamos lembrando aos professores e alunos sobre a neces-

sidade de submeterem seus artigos para publicação, especialmente para  periódicos com qualis 
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 Comunicamos que até o dia 30/09/2011, o SIGAA estará aberto 

para solicitação de material informacional (livros, periódicos, CDs, DVDs e 

outros, nacionais e importados), podendo a solicitação ser feita por docen-

tes e discentes, diretamente no referido sistema. Ressaltamos a importân-

cia da participação de todos nesse processo, de forma a garantir o cresci-

mento quantitativo e qualitativo dos acervos das bibliotecas. As dúvidas 

acerca do processo poderão ser esclarecidas pelo Setor de Compras da 

BCZM, através do endereço de e-mail aquis@bczm.ufrn.br ou pelo telefo-

ne 3215-3855. 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E OUTROS MATERIAIS)  

mailto:epof@cchla.ufrn.br
http://mail.cchla.ufrn.br/webmail/src/compose.php?send_to=aquis%40bczm.ufrn.br


 Nos dias 24 a 26 de agosto, no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, a noite, foi  realizado o evento 

"Pensando o Brasil" II Simpósio Idéia&mímeses, coorde-

nado pela Profa. Dra. Fernanda Bulhões.  O evento foi um 

sucesso e contou, entre vários outros convidados, com a 

presença do filósofo Prof. Dr  Roberto Machado. Durante 

uma das tardes o prof. Markus comandou o samba dando 

também um tom musical ao evento.  

 Mesmo  no período  do reces-

so,  as nossas  atividades  aca-

dêmicas continuaram.  No dia 

19 de julho o Prof. Dr. Marco 

Antônio Casanova teve excelen-

te público na conferência intitu-

lada “Mundo e historicidade: 

Heidegger e o projeto da onto-

logia fundamental em Ser e 

tempo”. A conferência foi  pro-

movida pelo Programa de Coo-

peração Acadêmica - PROCAD 

"História e Crítica da Metafísica" 

firmado com a UERJ e coorde-

nado pela Profa. Dra. Gisele 

Amaral dos Santos. 

 A Base de Pesquisa "Lógica, Conhecimento e Ética" deu  con-

tinuidade no dia 2 de setembro à programação anual dos Semi-

nários de Lógica e Filosofia Formal, com a palestra: "Neurônios 

espelhos, empatia e neuromoralidade" que foi  ministrada pela 

Professora Claudia Passos Ferreira, Pós-Doutora do Programa 

de Pós-graduação em Filosofia IFCS/ UFRJ. A sala G1 lotou! 

Seminário de Lógica com a Profª Drª Cláudia Passos 

Pensando o Brasil 

Eventos no recesso 
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 Foi  realizada neste mês 

de agosto uma reunião da Coor-

denação do PPGFIL com os alu-

nos ingressantes em 2009 e re-

passamos abaixo os pontos prin-

cipais do que foi discutido: 

 1. O prazo para a defesa 

das dissertações, para todos que 

solicitaram prorrogação, encerra 

dia  30/09. Pede-se àqueles que 

ainda não qualificaram que o fa-

çam, impreterivelmente, até es-

sa data 

 2. Informamos que, ex-

cepcionalmente, as DEFESAS 

poderão ser realizadas no prazo 

máximo de 31/12 deste ano, des-

de que haja o aval do orientador. 

Sob hipótese nenhuma serão per-

mitidas defesas após 31/12, ou 

seja, os alunos que não defende-

rem até essa data serão jubila-

dos; 

 3. Lembramos a todos que, 

de acordo com o Regulamento do 

Curso, deverá haver um interstí-

cio mínimo de 30 dias entre a 

qualificação e a defesa. 

pelo PROCAD História e Crítica 

da Metafísica coordenado pela 

professora  Gisele Amaral dos 

Santos. 

 Neste semestre estão realizando missão 

de estudo (estágio sanduíche), os alunos  

Amanda Sayonara Fernandes Prazeres, 

Osvaldo Ferreira de Andrade Filho e Verô-

nica Cibele do Nascimento  na  PUC-RIO  

pelo PROCAD Estética e Ontologia da Arte 

coordenado pelo prof. Oscar Federico Bau-

chwitz, e os alunos Barbara Romeika Ro-

drigues Marques, Kibson Rodrigo Santos 

da Silva e William Lopes de Souza na UERJ  

 Amanda Viana de Sousa no dia 09 de agos-

to orientado por  Oscar Federico. 

 Gilberto Benedito de Oliveira no dia 15 de 

agosto orientado por Alípio Sousa. 

 Hildemar de Araújo Bezerra no dia 02 de 

setembro orientado por  Juan Bonaccini. 

Agora, rumo a defesa!!! 

 Parabenizamos aqui os alunos da tur-

ma de 2009 que qualificaram seus proje-

tos esse ano: 

 Lis Helena Aschermann Keuchegerian 

no dia 14 de junho orientado por  Oscar 

Federico. 

 Carlos Moises de Oliveira no dia 30 de 

junho orientado por Cinara Nahra. 

 Myrna Suyanny Barreto no dia 08 de 

agosto orientado por  Fernanda Bulhões. 

Reunião da turma de ingressos 2009 

Atividades dos  PROCADs I 

Qualificações 
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PROCADs 



 

 O  PROCAD Filosofia Antiga 

coordenado pelo prof. Markus 

Filgueira da Silva traz os professores 

Maria Cecilia Coelho (UFMG) e Marcelo 

Pimenta  (UFMG) que ministrarão 

respectivamente disciplinas sobre a 

Retórica de Aristóteles  e o prazer nos 

diálogos platônicos. 

Atividades dos  PROCADs II 

Estamos na Web! 

www.filosofia.cchla.ufrn.br 
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embramos a todos os alunos do ppgfil da importância de sua participação nos even-

tos promovidos e apoiados pelo ppgfil, como conferências, palestras, simpósios e 

todo tipo de atividades  acadêmicas. Estas atividades, mesmo quando não estão di-

retamente ligadas ao tema de suas dissertações (já que é impossível que todos os eventos 

estejam diretamente ligados a todas as dissertações) fazem parte da  boa formação de um 

mestre em filosofia e exatamente por isto  que são promovidas, visando, em última instan-

cia a formação e qualificação dos nossos estudantes. Quase a totalidade (se não a totalida-

de)  dos eventos  promovidos e apoiados  pelo ppgfil  são gratuitos para aqueles que partici-

pam, sendo pagos, portanto, por todos os contribuintes através de taxas e impostos.  Assim, 

pedimos a todos que não desperdicem estas oportunidades de ouvirem os bons filósofos e 

professores de áreas afins que aqui trazemos  e  especialmente aos nossos  bolsistas, que 

devem ter dedicação integral  aos estudos. Pedimos também aos orientadores que incenti-

vem a participação de seus orientados nos eventos e reuniões do ppgfil  contribuindo para 

fomentar o clima de discussão acadêmica  e científica em nosso programa.  

 Lembramos aos bolsistas DCS 

e Reuni sobre a necessidade de 

submeterem seus planos de trabalho  

em atividades de docência. Os 

orientadores  devem  aprovar os 

planos e estes, posteriormente, são 

submetidos a  aprovação da 

plenária.  

Bolsistas I 

Bolsistas II 

Pedimos a todos para  que ajudem a alimentar o informativo envian-

do e-mail (com o titulo “noticia para o informativo”)  para o ppgfil 

(ppgfil@cchla.ufrn.br) ou para o e-mail 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.        


