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[seg07_11]
9;00

ABERTURA_TRADUÇÃO EM FILOSOFIA 
fernando rodrigues|fernando santoro

13;00
LINGUAGEM_FILOSOFIA 

melhorar o estilo significa melhorar o pensamento 
rafael paes henriques [dout_ppgf_ufrj]

uma aproximação entre os pensamentos de benjamin e 
wittgenstein                          paula padilha[dout_ppgf_ufrj]

algumas considerações sobre linguagem e humanismo em 
heidegger                                             verônica cibele nascimento [mest_ufrn]

um estudo do uso de expressões figuradas no texto filosófico: 
heidegger e o conceito metafórico 

diogo gurgel [dout_ppgf_ufrj]

15;30
METÁFORA_HISTÓRIA_MORAL

metáfora e criação 
samon noyama [dout_ppgf_ufrj]

nietzsche e a crítica ao historicismo: uma análise a partir da 
relação entre história e vida na segunda consideração 

intempestiva                                           márcio josé silva lima [mest_ufpb]

uma reflexão sobre a la búsqueda del presente de  octavio paz 
gustavo saboia de andrade reis [mest_ppgf_ufrj]

 kant e a moral como superação do amor de si 
daniel leite cabrera pereira da rosa [mest_ppgf_ufrj]

17;30
NADA_COTIDIANO_HISTÓRIA_POLÍTICA

 o cotidiano e a caverna: a vida comum entre platão e heidegger 
germano nogueira prado [dout_ppgf_ufrj]

possibilidade de uma política em kierkegaard 
filipe ferreira pires völz [mest_ppgf_ufrj]

 história e liberdade em nietzsche 
marcelo de mello rangel [dout_ppgf_ufrj]

śūnyatā—um olhar oriental sobre a questão do nada 
amanda sayonara fernandes prazeres [mest_ufrn]

 [ter08_11]
9;00

CONFERÊNCIA_DIREITOS HUMANOS E OS DESAFIOS 
MORAIS DA ATUALIDADE

|maria clara dias|

10;30
_FILOSOFIA POLÍTICA

justiça além do direito: uma hipótese derridiana 
josé olimpio dos santos neto

ortega & gasset 
antonio charles s. almeida [dout_ufpr]

justiça como equidade em john rawls e o reconhecimento pelo stf 
brasileiro da união homoafetiva como  união  estável 

leonardo couto [dout_ppgf_ufrj]

14;00
MESA-REDONDA_HERMENÊUTICA E CRISTICIDADE

renato nunes-bittencourt|roberto kahlmeyer-mertens 

15;30
_FILOSOFIA POLÍTICA

cosmopolitismo entre thomas pogge e john rawls 
catarina santos [dout_ppgf_ufrj]

monismo versus pluralismo de valores 
paulo roberto falcão [dout_ppgf_ufrj]

a abordagem das capabilities de martha nussbaum 
henrique brum[mest_ppgf_ufrj]

a problemática sócio-ambiental do desenvolvimento sustentável 
rachel souza martins[dout_ppgf_ufrj]

17;30
_FILOSOFIA POLÍTICA

segurança—população—governo 
rodrigo pennesi [mest_ppgf_ufrj]

acontecimento, encontro e materialismo na filosofia do último 
althousser                         pablo azevedo[dout_ppgf_ufrj]

comentários sobre a dialética em marx 
vinícius dos santos [dout_ufscar]

la gestación de una "elite" proprietaria de tierras en el territorio nacional de 
misiones entre 1870-1920 y la explotación yerbatera-maderera en el alto 
paraná                                    alberto daniel alcaráz [becario doctoral conicet]

[qua09_11]
9;00

TEMPO_VIRTUDE_IMAGINAÇÃO 

spinoza e a arte 
daniel nogueira [mest_ppgf_ufrj]

os paradoxos do sentido interno na crítica da razão pura: alguns 
apontamentos                         elias sergio dutra [dout_ufscar]

 os estóicos e sócrates 
mariângela areal guimarães [dout_ppgf_ufrj]

10;30
_CONHECIMENTO

notas sobre o silogismo indutivo 
daniel rubião de andrade[dout_ppgf_ufrj]

o mundo e a alma: o problema da categorização 
bianca tossato andrade [mest_ppgf_ufrj]

identidade e quididade do objeto segundo husserl e heidegger 
thiago leite cabrera pereira da rosa[dout_ppgf_ufrj]

algumas questões sobre o problema da referência 
saulo moraes de assis [mest_ppgf_ufrj]

14;00
CONFERÊNCIA_METAÉTICA: ANÁLISE DESCRITIVA DA ÉTICA?

|wilson mendonça|

15;30
METAÉTICA_METAFILOSOFIA

 cognitivismo internalista: novos rumos para a metaética 
idia laura ferreira [dout_ppgf_ufrj]

o conceito de pessoa em charles taylor: sentimento e experiência 
reflexiva do agente moral                     lara góes [dout_ppgf_ufrj]

caracterizando o realismo moral 
marco oliveira[mest_ppgf_ufrj]

neil gross, richard rorty e a sociologia da filosofia 
marcos carvalho lopes [dout_ppgf_ufrj]

17;30
_ÉTICA

vegetarianismo: caminhos para a ética global 
fabio alves gomes de oliveira [dout_ppgf_ufrj]

seguridade, violência e sociedade biopolítica 
domingos ribeiro mendes junior [dout_ppgf_ufrj]

transumanismo 
murilo mariano vilaça [dout_ppgf_ufrj]

a reabilitação da virtude aristotélica na ética contemporânea 
flora rocha cardoso [dout_ppgf_ufrj]

a autonomia da ciência: as relações entre o pluralismo metodológico, as 
prioridades de pesquisa e os objetivos cognitivos e sociais da ciência 

kelly ichitani koide [dout_usp]


