
 

Caríssimos colegas e alunos do PPGFIL e PIDFIL,  

É com satisfação que lançamos mais um número do informativo PPGFIL/PIDFIL.  Gostaríamos de 

cumprimentar todos os aprovados na seleção do mestrado 2013 e lhes dar as boas vindas, cum-

primentamos também a todos os alunos do nosso Mestrado e Doutorado que defenderam suas 

teses e dissertações esse ano. Desejamos a todos, professores,  alunos, bolsistas e funcionários do 

nosso programa e toda a equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG), bem como a todos 

aqueles que de alguma forma contribuem para o bom funcionamento do PPGFIL e do PIDFIL 

um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de  felicidade e alegrias.  

Boa leitura ! 
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Nesta edição: 

DOAÇÃO DE LIVROS 2 

SOLICITAÇÃO DE LIVROS 2 

MINICURSO 2 

PALESTRA 2 

SEMINÁRIO DE FILOSOFIA 

POLITICA DO DIREITO 
3 

CONFERÊNCIA 3 

DOCÊNCIA ASSISTIDA 

 O Curso de Iniciação à Docência - CID 2013.1 acontecerá no período de 21 de janeiro 

a 29 de julho de 2013 e será organizado em dois módulos (21 a 31 de janeiro e fevereiro a 

julho). Os alunos inscritos deverão observar as datas do Curso para evitar faltas, haja vista que 

é necessário o cumprimento de frequência mínima de 75% da carga horária do curso. 

MESTRADO 

 Gostaríamos de parabenizar os alunos da turma de 2010 que defende-

ram  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.  

7. Bárbara Romeika Rodrigues Marques - defesa em 15/10. 

8. Miguel Pereira Neto - defesa em 06/11. 

9. José Francisco das Chagas Souza - defesa em 30/11. 

10. Vilma Vitor Cruz - defesa em 11/12. 

 Parabenizamos também o aluno José Teixeira Neto que defendeu sua 
tese de doutorado pelo PIDFIL  (UFRN-UFPE-UFPB) em 23/04.  
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DOAÇÃO DE LIVROS 

 Foram doados à Biblioteca Setorial do CCHLA 125 títulos de importantes autores da filo-

sofia como Santo Agostinho, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Martin Heidegger e Friedrich Ni-

etzsche. Essa doação foi efetuada através do convênio firmado entre a UFRN  (sob coordenação 

do Prof. Oscar Federico) e a Universidad de Buenos Aires (sob coordenação da Profª Cláudia 

D’Amico), CAPES MINCyT 196/2011.  

SOLICITAÇÃO DE LIVROS 

 Informamos que a quinta temporada para solicitação de livros para o Sistema de 

Bibliotecas da UFRN estará aberta no período de 01 novembro a 31 de janeiro de 2013. 

Lembramos que as solicitações podem ser realizadas por docentes, discentes e servidores da 

UFRN e devem constar nas bibliografias, básicas ou complementares, registradas nos planos de 

cursos cadastrados no SIGAA.  

 As solicitações realizadas pelos alunos necessitam de homologação por parte dos 

Coordenadores de Cursos, para posteriormente serem analisadas pela Biblioteca Central Zila 

Mamede (BCZM) e encaminhadas para compra. Os livros adquiridos nos processos de compra 

da UFRN ficarão disponibilizados nas Bibliotecas que compõem o SISBI, de acordo com a origem 

da solicitação e do tipo de material solicitado (acervo de graduação ou pós-graduação).  

Não perca essa oportunidade de atualizar os acervos de nossas Bibliotecas! 

MINICURSO 

 Informamos que nos dias 12, 13 e 14/11, das 14h às 18h, no Auditório D - (antigo Consecão) , 

o Prof. Dr. Alfonso Correia Motta (Universidad Nacional de Colombia) ministrou minicurso sobre diálo-

go de Menão, de Platão. como parte dos trabalhos do Programa de Cooperação Acadêmica - PRO-

CAD "História e Crítica da Metafísica" firmado com a UERJ e coordenado pela Profa. Gisele Amaral. 

IMPORTANTE 

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

XIMO para defesa de suas dissertações é o dia 20 de dezembro, e este prazo não será prorroga-

do. Desejamos sucesso a todos e lembramos aos orientadores que comuniquem ao PPGFIL, 

com antecedência de pelo menos 20 dias, a data e os nomes dos componentes das bancas pa-

ra que possamos providenciar passagens, hospedagens e realizar todos os trâmites administrati-

vos, bom como a reserva de salas. 



 
Pedimos a todos que ajudem a alimentar o informativo enviando e-mail (com o titulo “Notícia para o Infor-

mativo”) 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.  Informa-

mos ainda que o nosso site está de roupagem nova, completamente remodelado. Confiram acessando 

www.cchla.ufrn.br/ppgfil . 
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SEMINÁRIO DE FILOSOFIA POLÍTICA DO DIREITO 

 Aconteceu no dia 29 de novembro o Seminário de Filosofia Política do Direito, em home-

nagem aos 20 anos da obra Direito e Democracia - entre facticidade e validade de Jürgen Habe-

rmas. O seminário teve como palestrantes Delamar V. Dutra (UFSC) e Ricardo Tinôco de Góes 

(DDP - UFRN) e contou com o apoio da Pós-Graduação em Filosofia. 

CONFERÊNCIA 

 

 Ocorreu no dia 30 de novembro, no setor de aulas II, a conferência intitulada “A Teoria 

da Justificação das Crenças de Hume”, proferida pelo professor Jaimir Conte da Universidade Fe-

deral de Santa Catarina. 

PALESTRA 

 Aconteceu no dia 24/08, no Auditório “C” – CCHLA, o Prof. Jean-Michel Roy (Ecole Nor-

male Supérieure de Lyon, Center for the Epistemology of Cognitive Scienceé), ministrou a pales-

tra intitulada “Is action identical with perception ?”. Também como parte dos trabalhos do Pro-

grama de Cooperação Acadêmica - PROCAD "História e Crítica da Metafísica" firmado com a 

UERJ e coordenado pela Profa. Gisele Amaral. 

XV ENCONTRO NACIONAL DA ANPOF 

 

 Aconteceu no período de 22 a 26 de outubro o Encontro Nacional da ANPOF. Participa-

ram do nosso Programa nove alunos do Doutorado e  oito alunos do Mestrado, além de dez 

professores.  

 Este ano, a ANPOF irá publicar os trabalhos apresentados em um livro de Atas. Os textos 

serão selecionados dos GTs e pela coordenação dos programas.  

 Aqui no PPGFIL a coordenadora, professora Cinara,  na última reunião do PPGFIL infor-

mou que dará sua aprovação aos textos dos professores, mas em relação aos textos dos alunos, 

enviará os artigos submetidos aos respectivos professores orientadores para que estes definam se 

o texto tem ou não condições de ser publicado.  

 Contamos com a colaboração dos professores orientandos nesta tarefa, lembrando que o 

prazo encerra-se no final de janeiro, de modo que pedimos a todos os professores que deem seu 

aval para a publicação dos textos até no máximo 15 de janeiro. 


