Programação do III Seminário Interno de Pesquisa
em filosofia da UFG
03/11
Local: Faculdade de Filosofia, Sala do 4º ano de Filosofia
08:30 - Abertura
09:00 - Walquiria Pereira Batista – “O trágico em Nietzsche e na tragédia grega: a expressão
dramática da comunhão divina” na”
09:30 - Éder David de Freitas Melo – “Nietzsche, tragédia e vida: um dionisíaco vir-a-ser”
10:00 - Intervalo
10:20 - Anna Paula de Ramos Campos – “O esquecimento salutar a partir de uma
perspectiva nietzschiana
10:50 - Eduardo Carli de Moraes – “Além da metafísica e do niilismo: Nietzsche e uma ética
para espíritos livres”
11:20 - Intervalo
13:30 - Aelton Leonardo Santos Barbosa: “Crítica genealógica da modernidade política”
14:10 - Marcela Castanheira – “O sujeito: um acontecimento histórico”
14:50 - Intervalo
15:10 - Renato Fagundes de Oliveira: “A função do legislador na república: uma análise dos
Princípios de Direito Político, de Jean-Jacques Rousseau”
15:50 - Fabrício David de Queiroz: “Do homem ao cidadão: a proposta pedagógico-política
de Rousseau”
16:30 - Enéias da Rosa – “Vontade geral, soberania popular e universalidade dos direitos
humanos no pensamento de Jean-Jacques Rousseau”
17:00 - Hermógenes Hebert Pereira Oliveira – “A justificação das leis lógicas”
17:30 - Toni Cézar Pinto Ferreira Barros – “Lógica deôntica: as practições em Castañeda e os
paradoxos deônticos”

04/11
Local: Mini-Auditório
08:30 - Priscila V. Borges – “Idealismo no Tractatus de Wittgenstein”
09:10 - Guilherme Silveira da Almeida Santos – “Intencionalidade e inteligência artificial no
pensamento de Dennett”
09:40 - Bruno Rigonato Mundim – “A noção de juízo na lógica intuicionista de Martin-Löf”
10:10 - Intervalo
10:30 - Joyce Neves de Campos – “Destino e deliberação na tragédia grega”
11:10 - Heitor Pagliaro – “O caráter individualista dos direitos humanos em Marx”
11:40 - Diva Júlia Sousa da Cunha Safe Coelho – “Sustentabilidade ambiental e a ideia de
justiça universal concreta: uma reflexão a partir do projeto kantiano da paz perpétua”
12:10 - Intervalo
13:30 - Igor Vinicius Basílio Nunes – “Pensamento, política e ética em Hannah Arendt”
14:10 - Maria Rita Medeiros Fontes – “As implicações da convivência entre mentira e política
na obra de Hannah Arendt”
14:50 - Intervalo
15:10 - Polyelton de Oliveira Lima – “A crítica de Sartre ao ego transcendental husserliano”
15:50 - Victor Hugo de Oliveira Marques – “Discussões a respeito do problema do
fundamento em Heidegger”
16:30 - Aron Pilotto Barco – “A fenomenologia do espaço de E. Husserl”
17:10 - Kárita Paul de Melo Pedra – “O conceito de liberdade como reflexividade da vontade
na Filosofia do Direito de Hegel”

