
 

Caríssimos colegas e alunos do PPGFIL e PIDFIL,  

É com imensa alegria que lançamos mais um número do informativo PPGFIL. Nesta edição o destaque é o  IV Coló-

quio Internacional de Metafísica,  que foi um evento de altíssimo nível, com conferências e palestras que ficarão para 

sempre em nossa memória. Após o evento  recebemos várias mensagens elogiosas dos professores que aqui estive-

ram, e gostaríamos aqui de retribuir, coletivamente, estas manifestações, bem como agradecer a participação de 

todos vocês. Agradecemos a CAPES, que financiou o evento, e a UFRN como um todo. Você encontrará também 

nesta edição várias informações úteis sobre a "vida" dos nossos programas de mestrado e doutorado. Aproveitem. 

Boa leitura ! 
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MESTRADO 

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

deve sair em breve.  Lembramos a todos que diferentemente das outras seleções, esta 

ocorrerá ainda esse ano. As provas serão realizadas em novembro. 

 Gostaríamos de parabenizar os alunos da turma de 2010 que defenderam  suas 

dissertações esse ano: 

1. Maria Fernanda Cardoso  Santos - defesa em 16/03. 

2. Lauro Ericksen Cavalcanti de Oliveira - defesa em 30/03. 

3. Antônio Pereira Júnior - defesa em 10/04. 

4. Bruno Camilo de Oliveira - defesa em 13/04. 

5. Sidinei José Schneider - defesa em 28/09. 

6. Ricardo Gentil de Araújo Pereira - defesa em 02/10. 

 Parabenizamos também o aluno José Teixeira Neto que defendeu sua tese  em 

23/04.  

IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE METAFÍSICA  

 Ocorreu nos dias 27 a 30 de agosto o IV Colóquio Internacional de Metafísica, aqui no campus da 

UFRN. O IV Colóquio foi organizado pelo PPGFIL com o apoio da CAPES e do Departamento de Filosofia.  

 Contamos com a  participação de professores de renome, tais como os professores Giovanni 

Casertano (Università degli Studi di Nápoles "Federico II"), Tom Sorell (University of Birminghan- UK), Oscar 

Esquisabel (Universidade de La Plata – AR) e José Jara (Universidad de Valparaíso- CL), Oswaldo Giacóia 

(UNICAMP), Oswaldo Chateaubriand (PUC – Rio),  Lucas Angioni (UNICAMP) e Maria Lúcia Cacciola 

(USP) que vieram prestigiar o nosso evento. 

 Além destas conferências, tivemos também várias palestras e apresentações de comunicações. Em 

breve será lançado um livro com as conferências e palestras apresentadas no colóquio. O evento foi um 

sucesso, em algumas  conferências no auditório da Biblioteca Central havia pessoas sentadas no chão ou 

assistindo as conferências de pé. O debate que ocorreu nos grupos de trabalho foi, também, muito 

acalorado e produtivo. A todos  aqueles que  prestigiaram o evento, o nosso muito obrigado! 
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XXII SEMANA DE FILOSOFIA 

 O Departamento de Filosofia promoveu  a XXII Semana de Filosofia da UFRN, um dos eventos 

mais tradicionais do CCHLA. O evento contou com a presença externa dos professores  Thana Mara de 

Souza (UFES) e Gilson Iannini (UFOP), que ministraram  conferências, sendo que além destas tivemos 

também minicursos, e as mesas redondas "Questões Morais do Utilitarismo" das professoras Cinara Leite 

Nahra, Maria Cristina Longo e Rafael Lucas de Lima, “O lugar do sujeito no conhecimento objetivo” dos 

professores Bruno Rafaelo Lopes Vaz e Daniel Durante e “Literatura e subjetividade” dos professores 

Eduardo Pellejero e Rossane Araújo. Os GTS e as discussões foram extremamente proveitosas! 

DOCÊNCIA ASSISTIDA 

 Informamos aos colegas e alunos que, conforme a Resolução n.º 63/2010 (Docência Assistida) 

é obrigatório a aprovação do relatório de docência assistida pelo orientador e pelo responsável do 

componente curricular ao término das atividades do estágio. 

 Assim, pedimos aos alunos que só submetam o relatório após nos enviarem um email que 

conste  a concordância do orientador e do professor responsável pelo componente curricular. 

IMPORTANTE 

 Lembramos a todos os nossos estudantes de mestrado da turma 2010 que o prazo MÁXIMO 

para defesa de suas dissertações é o dia 20 de dezembro, e este prazo não será prorrogado. Desejamos 

sucesso à todos e lembramos aos orientadores que comuniquem ao PPGFIL, com antecedência de pe-

lo menos 20 dias, a data e os nomes dos componentes das bancas para que possamos providenciar 

passagens, hospedagens e realizar todos os trâmites administrativos, bom como a reserva de salas. 
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OFERTA DE DISCIPLINAS  

 Na última reunião do PPGFIL foi decidido, por unanimidade, que a definição dos horários das 

disciplinas obrigatórias serão feitas antes da definição do horário das disciplinas complementares, afim 

de evitar colisão de horários. 

 Portanto, pedimos ao colegas professores que pretendem ministrar disciplinas obrigatórias que 

já nos envie um email para o PPGFIL com as sugestões de horários, para assim, organizamos o espaço 

físico.  

XV ENCONTRO NACIONAL DA ANPOF 

 Informamos que a ANPOF será realizada em Curitiba no período de 22 a 26 de outubro. O 

PPGFIL concedeu ajuda de custo a dezessete alunos. Com a ajuda do Departamento de Filosofia, tam-

bém conseguimos pagar as passagens aéreas de todos os professores do Programa. Agradecemos a 

PPG pelo apoio.  

 Desejamos um ótimo evento! 



 
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 . 
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LANÇAMENTO DE LIVRO 

 Foi lançado no dia 29 de agosto, durante o  IV Colóquio Internacional de Metafisica, o livro 

Body and Justice escrito pela professora do PPGFIL Cinara Nahra e pela professora da UFSC, Maria 

Borges.  

 O livro tem o selo da editora inglesa Cambridge Scholars Publishing e está disponível para 

compra no site da Amazon (http://www.amazon.co.uk/ ). 


