
 

Prezados colegas e alunos, 

 No informativo PPGFIL número 6, lembramos a todos que está aberto no SIGAA o prazo 

para o pedido de livros para nossa biblioteca, e é importante que vocês façam estes pedidos para 

que nós melhoremos nosso acervo, quantitativamente e qualitativamente. Vocês encontrarão 

também informações sobre  o VII Encontro Interinstitucional e o IV Colóquio de Metafísica (cujas 

inscrições estão abertas) e muito mais.  

Boa leitura ! 

Coordenação do PPGFIL 
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Nesta edição: 

IV Colóquio Internacional  de 

Metafísica  
2 

Encontro Nacional de  Estu-

dos Neoplatônicos 
3 

II Congresso SBFA - Socieda-

de Brasileira de Filosofia 

Analítica 

3 

Encontros sobre as virtudes 

particulares na Ética Aristoté-

lica 

3 

XV Encontro Nacional da 

ANPOF 
3 

Auxílio Financeiro ao Estu-

dante para a ANPOF 
4 

VIII Encontro Interinstitucio-

nal de Filosofia UFPB/UFPE/

UFRN 

4 

V Colóquio Internacional de 

Ética e Ética Aplicada 
4 

Ofertas de disciplinas 

2012.2  
4 

DOUTORADO 

 Lembramos que de acordo com o Regulamento do curso, a qualificação da 

tese deverá ocorrer entre o 30º e o 36º mês após a matrícula. Já a qualificação do 

projeto deve ser feita até 12 meses após a entrada do aluno no Doutorado. Os alu-

nos que ingressaram em 2011, têm, impreterivelmente até o final de maio para en-

tregar os projetos afim de que eles sejam encaminhados para a qualificação. 

 § 2º O segundo exame de qualificação diz respeito ao assunto da Tese a ser 

defendida e deverá ser realizado, aproximadamente, entre o trigésimo e o trigésimo 

sexto mês após a primeira matrícula em disciplinas. 

 Considerando que a matrícula foi realizada em outubro/2009, o prazo para 

qualificação da tese se encerra em outubro/2012. Dessa forma, consultem seus ori-

entadores quanto à época oportuna para a realização da referida qualificação. 

MESTRADO 

 Comunicamos que  o prazo para entrega do exame de proficiência em lín-

gua estrangeira da turma 2012.1,  encerra-se em setembro. 

 Informamos que o Edital da Seleção de Mestrado para ingresso em 2013 

será publicado em outubro deste ano. As provas serão realizadas em novembro. 

Solicitação de Livros  

Comunicamos que até o dia 31/05/2012, o SIGAA e SIPAC estarão abertos para solicitação 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. 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 Compras da BCZM, através do endereço de e-mail aquis@bczm.ufrn.br 

ou pelo telefone 3215-3855. 



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 

 

Manhã (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  



 

XV Encontro Nacional da ANPOF 
 

 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. 

Página 3 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): Schopenhau-

er e a Filosofia da Natureza  

20:30h — José Jara (Universidad de Valparaíso - 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.  

II Congresso SBFA - Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica 

 A Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica (SBFA) anuncia a realização de seu segundo congresso e 

convida à submissão de trabalhos. Data do congresso: de 4 a 6 de Junho de 2012. Local: UFCE, Fortaleza, Cea-

rá.  

ATENÇÃO: As inscrições para apresentações de Comunicações e Palestras nos GTs estarão abertas do dia 7 de 

maio até o dia 25 de junho e serão realizadas mediante o preenchimento e o envio da Ficha de Inscrição, dis-

ponível no site do Programa (www.cchla.ufrn.br/ppgfil).  

Encontros sobre as virtudes particulares na Ética Aristotélica 

 Estaremos recebendo a visita, na primeira semana de Julho, do prof. Marco Zingano (USP). Ele ministrará 

um seminário que abordará a ética aristotélica. A exposição terá como tema, basicamente, os livros III (parte final) e 

IV da Ethica Nicomachea, visando a uma análise da ética das virtudes. O Prof. Zingano é um dos maiores especia-

listas em Aristóteles do Brasil e assim sendo, recomendamos a todos que efetivem suas matrículas e participem do 

curso.  



V Colóquio Internacional de Ética e Ética Aplicada  

 O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria convida a comuni-

dade filosófica brasileira e internacional a participar do V Colóquio Internacional de Ética e Ética Aplicada, que 

será realizado de 18 a 21 de junho de 2012, em Santa Maria, RS. 

 Para maiores informações sobre o colóquio, escrever para fwilliges@gmail.com ou cesarschi-

mer@gmail.com ou acessar o site http://vcoloquioetica.wordpress.com/ 
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 Ofertas de disciplinas 2012.2 

 Pedimos aos professores que já enviem ao PPGFIL suas preferências de disciplinas, com os respectivos 

horários, para que possamos aprovar a oferta na reunião de que acontecerá em11 de junho, às 9:30h, no auditó-

rio D. 

 
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) ou para o e-mail da coordenadora (cinaranahra@hotmail.com) sobre qual-

quer atividade, informação sobre eventos, resultados de pesquisa, livros publicados e tudo aquilo que vocês acredi-

tam que deva ser compartilhado com os colegas.  Informamos ainda que o nosso site está de roupagem nova, com-

pletamente remodelado. Confiram acessando www.cchla.ufrn.br/ppgfil . 

 VIII Encontro Interinstitucional de Filosofia UFPB/UFPE/UFRN 

 O Encontro Interinstitucional de Filosofia é uma atividade promovida de forma conjunta entre os Progra-

mas de Pós-Graduação em Filosofia das Universidades Federais da Paraíba (UFPB), de Pernambuco (UFPE) e do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Este ano o encontro tem como tema ―LINGUAGEM E AÇÃO‖ e será realizado de 

02 a 06 de julho no Campus I da UFPB em João Pessoa.  

 Lembramos que o prazo para submissão de trabalhos para o VIII ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL DE 

FILOSOFIA UFPB/UFPE/UFRN, se encerra em 11/06/2012.  

 Para maiores informações e programação do evento, consulte o site: http://

interinstitucional2012.webnode.com/ 

Auxílio Financeiro ao Estudante para a ANPOF 

 Informamos que o Programa de Pós-Graduação concederá auxílio financeiro no valor de R$ 

1.300,00 por pessoa para o custeio das passagens e hospedagem aos alunos que apresentarão trabalho 

no XV Encontro Nacional da ANPOF desde que estejam dentro das regras estabelecidas pelo Programa, ou 

seja, que já não tenham solicitado auxílio financeiro e/ou passagem este ano e não estejam no período de 

prorrogação do prazo para conclusão de dissertação ou tese. Dessa forma, cada aluno será responsável 

por comprar as passagens aéreas e providenciar a hospedagem para o evento. Com base na documenta-

ção recebida, iremos instruir as solicitações de concessão de auxílio financeiro, para encaminhamento ao 

setor responsável. Em virtude do trâmite dos processos, o valor do auxílio será creditado em um prazo de 

aproximadamente 25 dias, razão pela qual sugerimos comprar as passagens o mais breve possível para ga-

rantir o melhor preço. 

 Agradecemos a PPG e ao DEFIL que contribuirão com passagens e/ou ajuda de custo aos profes-

sores e estudantes. 
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