
 

Caríssimos colegas e alunos,  

 É com imensa satisfação que lançamos o primeiro informativo de 2012, o informativo número 5 . A 

partir de agora, o informativo passa a incluir informações não apenas sobre o PPGFIL, mas também informa-

ções sobre a "seção Natal" do Programa de Doutorado Integrado UFRN/ UFPE/UFPB.  

 Gostaríamos de dar as boas vindas aos 12 novos mestrandos do programa, aprovados na seleção 

deste ano, desejando a todos, sucesso em seus mestrados. Aproveitamos para convida-los (e também os 

professores interessados) para uma reunião a ser realizada no dia 2 de abril às 17h a fim de tratar de assun-

tos relativos a bolsas, prazo de conclusão do curso e outros.  

Abraço a todos! 

Coordenação do PPGFIL 
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3 

XV Encontro Nacional da 

ANPOF 
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Prezados alunos,  

 Comunicamos que até o dia 31/03/2012, o SIGAA estará aberto para solici-

tação de material informacional (livros, periódicos, CDs, DVDs e outros, nacionais e 

importados), podendo a solicitação ser feita por docentes e discentes, diretamente 

no referido sistema. Em anexo, disponibilizamos um Tutorial para auxiliá-los na requi-

sição do material informacional. Ressaltamos a importância da participação de todos 

nesse processo, de forma a garantir o crescimento quantitativo e qualitativo dos 

acervos das bibliotecas. 

 As dúvidas acerca do processo poderão ser esclarecidas pelo Setor de Com-

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

3215-3855. 

Solicitação de Material Informacional  

Doutorado 

 Informamos que a Coordena-

ção Geral do Programa de Doutorado 

em Filosofia, atualmente localizada na 

UFPE, possui novo Coordenador: Prof. 

Fernando Raul de Assis Neto. Permane-

ce como Vice Coordenador o Prof. Éri-

co Andrade. 

 Na UFRN e na UFPB, permane-

cem como coordenadores locais a pro-

fessora Cinara Nahra e o professor An-

tônio Rufino, respectivamente. 

 

Mestrado 

 Comunicamos que  no dia 02 

de abril, às 17h no Auditório D, aconte-

cerá uma reunião cujo objetivo é tratar 

de assuntos relativo a bolsas, prazo de 

conclusão do curso, grade curricular, 

auxílio financeiro ao estudante e outros 

assuntos que serão encaminhados na 

pauta.  

 Informamos que o Edital da 

Seleção de Mestrado para ingresso em 

2013 será publicado em outubro deste 

ano. As provas serão realizadas em no-

vembro. 

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


Abertura 

 

Dia 27 de agosto  

19h — Osvaldo Giacoia (UNICAMP): Linguagem, 

Conhecimento, Metafísica: notas sobre Nietzsche 

e Platão 

 

20:30h — Giovanni Casertano (Universitá  degli 

Studi di Nápoles "Federico II"): tema a definir.  
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Dia 28 de agosto 

10h — Mesa redonda: Os problemas do planeta terra 

(participantes a definir) 

Tarde (14h às 17h) 

GT Ética e Metafísica: Coordenadora Profa. Cinara Nahra 
GT Arte e Natureza: Coordenadora Profa. Fernanda Bu-
lhões 

Noite (19h às 22h) 

Conferências: 

19h — Tom Sorell (University of Birminghan- UK): Cartesia-

nismo e Anticartesianismo 

20:30h — Lucas Angioni (UNICAMP): tema a definir 

IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE METAFÍSICA  

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA  



 

 Estão abertas as inscrições para o XV 

Encontro Nacional da ANPOF, que será realiza-

do no período de 22 a 26 de outubro de 2012, 

na cidade de Curitiba, Paraná. 

XV Encontro Nacional da ANPOF 
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Dia 29 de agosto 

 

Tarde (14h às 17h) 

GT História e Crítica da Metafísica: Coordenador Prof. 

Eduardo Pellejero 

Noite (19h às 22h) 

19h — Oswaldo Chateaubriand (PUC - Rio): tema a 

definir 

20:30h — Oscar Esquisabel (Universidade de La Plata - 

AR): tema a definir 

Dia 30 de agosto 

 

Tarde (14h às 17h) 

GT Lógica e Metafísica: Coordenador Prof. Daniel Du-

rante 

GT Natureza e Metafísica na Filosofia Antiga: Coorde-

nador Prof. Markus Figueira 

Noite (19h às 22h) 

Conferências: 

19h — Profa. Maria Lúcia Cacciola (USP): Metafísica e 

Natureza em Schopenhauer. 

20:30h — Vanessa Lemm (Universidad Diego Portales - 

CL): tema a definir 

Encontro Nacional de Estudos Neoplatônicos  
 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, o Grupo de Trabalho Neoplatonismo da Associa-

ção Nacional de Pós-Graduação em Filosofia – ANPOF e a Sociedade Ibero-Americana de Estudos Neoplatônicos 

– SIAEN  promovem o II Encontro Nacional de Estudos Neoplatônicos – Seminários do Seridó, que terá lugar em 

Acari, junto ao Açude de Gargalheiras em Acari, de 06 a 10 de Junho de 2012.  

Ser Errático: crítica a las identidades del Occidente 

 O Núcleo de Estudos Críticos em Subjetividade Contemporâneas na UFRN convida para a conferência 

com o filósofo Luis Sáez Rueda, professor da Universidade de Granada que acontecerá no dia 30 de março , às 

16h, no auditório B, localizado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte (CCHLA), na UFRN. 

Pedimos a todos para que ajudem a alimentar o informativo enviando um e-mail com o titulo “notícia 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 deve ser compartilhado com os colegas.  Informamos ainda 
que o nosso site está de roupagem nova, completamente remodelado. Confiram acessando 
www.cchla.ufrn.br/ppgfil . 

Aos interessados em participar do IV Colóquio Internacional de Metafisica, apresentando comunica-
ções nos GTS, fiquem de olho no nosso site www.cchla.ufrn.br/ppgfil pois em breve estaremos publi-
cando informações sobre prazos para a submissão de trabalhos. 


