
  

  

  
EDITAL 05/2019  

FILOSOFAR – OFICINAS DE LEITURA E PESQUISA FILOSÓFICA  
  
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará torna pública a 
abertura das Inscrições para o Curso de Formação Complementar: FILOSOFAR – Oficinas de Leitura e Pesquisa 
Filosófica. O Curso compreende uma carga horária de 20h, no formato de Oficinas, por ser esta uma 
modalidade pedagógica que envolve ação, no caso proposto: a leitura, a produção textual e a comunicação 
verbal, tendo como objetivo o aprimoramento e aperfeiçoamento de técnicas de pesquisa e o fomento ao 
debate acadêmico no âmbito da Pós-Graduação, se oferecendo como espaço de maturação de ideias, visões de 
mundo e hipóteses filosóficas. O segundo módulo estará aberto a participação de concluintes e egressos do 
curso de Filosofia e áreas afins, no sentido de fomentar a atividade de pesquisa voltada para a Pós-Graduação. 
Para maiores informações: filosofarppgfilufpa@gmail.com, com o Assunto: Filosofar.  
  
DO CALENDÁRIO  

Etapas da Seleção  Datas/Períodos  

Inscrições  21/10 a 29/10/2019 até 18h  

Resultado  30/10/2019 após às 14h 

Início das aulas  01/11/2019 de 09 às 13h 

  
DO PÚBLICO ALVO  
Concluintes e egressos de Filosofia e áreas afins, interessados em continuidade de estudos acadêmicos.  
  
DAS VAGAS  
Serão ofertadas 30 (trinta) vagas para egressos e concluintes de Filosofia e áreas afins. 
  
DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, no período de 21 de outubro 
até às 18h de 29 de outubro de 2019, no endereço eletrônico: filosofarppgfilufpa@gmail.com, com o 
Assunto: Inscrições Filosofar. A inscrição dos candidatos será gratuita. No pedido de inscrição deve ser 
anexado: 
a) Formulário de Inscrição, disponível no site do PPGFIL, devidamente preenchido com justificativa de 
intenções bem sustentada, com no máximo 20 (vinte) linhas, datado e com assinatura digital.   
b) RG, CPF e Diploma de Curso de Graduação em Filosofia ou áreas afins; 
c) Histórico para os concluintes; 
d) Currículo lattes atualizado.  
 
DA MATRÍCULA  
Os selecionados estarão automaticamente matriculados nas Oficinas. 
 
DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
A seleção dos candidatos envolverá a análise da justificativa, lattes, documentação exigida.  
  
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado dos candidatos selecionados será divulgado em 30/10/2019, a partir das 14h, no sítio 
eletrônico do PPGFIL: www.ppgfil.propesp.ufpa.br.  
  
DOS OBJETIVOS E METAS  
O Filosofar – Oficinas de Leitura e Pesquisa Filosófica, tem como objetivos:  
a) refletir sobre a natureza dos textos filosóficos e suas distintas abordagens;  
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b) propiciar a integração das habilidades envolvendo leitura, escrita e expressão verbal;  
c) aperfeiçoar a escrita acadêmica, o desempenho argumentativo e cognitivo;  
d) fomentar e acompanhar as etapas do desenvolvimento de um projeto de pesquisa.  
  
DA METODOLOGIA  
A técnica de Oficina compreende um modo de aprender e ensinar que é elaborado coletivamente, envolvendo 
três aspectos básicos: ação, investigação, reflexão, que permitem a conexão entre teoria e prática, saber 
individual e coletivo, agudeza de raciocínio e percepção da multiplicidade de elementos implícitos em um texto 
filosófico. O processo de experimentação e socialização de conhecimentos do Filosofar – Oficinas de Leitura 
e Pesquisa Filosófica, prevê a aplicação de exercícios de escrita e exposição oral, no sentido de detectar as 
falhas e limitações no processo de construção de um discurso filosófico, apontando novas possibilidades 
teórico-discursivas. A culminância desse processo coletivo de fazer filosófico culminará na elaboração de um 
Projeto de Pesquisa (individual) voltado para uma das Linhas de Pesquisa do PPGFIL.   
  
DAS ATIVIDADES PREVISTAS  
A estrutura do Filosofar – Oficinas de Leitura e Pesquisa Filosófica é modular. Cada módulo compreende 
uma carga horária de 20h, com encontros semanais às sextas, de 9 às 13h. As Oficinas compreenderão a 
leitura e debate de excertos de textos filosóficos, alternado com os elementos que envolvem a produção de um 
Projeto de Pesquisa.  
  
DO CALENDÁRIO  

Atividades Mês/Data 
Oficinas de Pesquisa Novembro: 01, 08, 22 e 29 (sextas); 11 (segunda) 
Projeto para análise Dezembro: 13 (filosofarppgfilufpa@)gmail.com 
Certificados Condicionado ao envio do Projeto 

 
DA RESPONSÁVEL PELAS OFICINAS 
Profa. Jovelina Ramos  
 
DAS LINHAS DE PESQUISA E DO CORPO DOCENTE  

Linhas de Pesquisa Orientadores por Linha de Pesquisa Vagas 

Estética, Ética e Filosofia Política  
Contempla a pesquisa de questões pertinentes ao 
campo da Estética, Ética e Filosofia Política, em 
períodos distintos da História da Filosofia. As 
investigações na área de Estética, com inserção em 
Filosofia da Arte, compreendem a abordagem de 
temas sobre a questão do belo e seus distintos 
modos de expressão e produção, bem como sobre o 
papel e função da arte, no âmbito da cultura e nas 
suas relações com outros campos de conhecimento. 
Na área de Ética e Filosofia Política, a investigação é 
voltada para temas clássicos da filosofia prática, 
concentrando-se na abordagem de problemas e 
estruturas conceituais no âmbito da filosofia moral 
e política e suas inter-relações, assim como seus 
desdobramentos no pensamento contemporâneo.  
 

Prof. Dr. Ernani Pinheiro Chaves  
Orienta temas relativos à estética, ética e filosofia política 
nos pensamentos de Nietzsche, Freud, Walter Benjamin, 
Adorno e Foucault.  

Prof. Dr. Henry Martin Burnett Júnior  
Orienta questões relativas à relação entre Estética, Ética e 
História Cultural em autores como Nietzsche e Adorno, e 
projetos que discutam Fundamentos e Críticas das Artes, 
principalmente voltados à tradição brasileira.  

Prof. Dr. Ivan Risafi de Pontes  
Orienta temas relativos à área de estética, filosofia 
política e ética no âmbito dos pensamentos de Nietzsche, 
Schopenhauer, Agamben e Hannah Arendt, bem como 
pesquisas relacionadas à teoria estética no contexto 
cultural brasileiro do modernismo à contemporaneidade.  

Prof. Dr. Jonathan Molinari 
Orienta temas relativos à Estética, Ética e Filosofia 
Política na área da filosofia medieval e da renascença 
italiana com ênfase em Giovanni Pico della Mirandola, 
Marsilio Ficino, Giordano Bruno e Maquiavel. Orienta, 
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ainda, estudos sobre a história da filosofia italiana 
moderna e contemporânea. 

Profa. Dra. Jovelina Maria Ramos de Souza 
Orienta temas relacionados à temática das paixões, às 
representações do feminino na Antiguidade e à recepção 
da poesia grega, retórica e sofística na filosofia platônica e 
aristotélica.   

Prof. Dr. Luís Eduardo Ramos de Souza 
Orienta trabalhos sobre a filosofia teórica de Kant e suas 
interpretações.   

Prof. Dr. Pedro Paulo da Costa Corôa 
Orienta temas relativos à Estética e Ética em Rousseau, 
Kant e o Romantismo alemão. Orienta, ainda, estudos 
sobre a Ética e Filosofia Política em Aristóteles.  

Prof. Dr. Rafael de Araújo Viana Leite 
Orienta pesquisas privilegiando a filosofia do século XVIII 
francês e inglês, principalmente autores como Rousseau, 
Voltaire e Bernard Mandeville. Os temas associados são: 
política, moral, estética e a relação entre filosofia e 
literatura no Iluminismo.   

Prof. Roberto de Almeida Pereira de Barros 
Orienta trabalhos relativos a questões estéticas e 
políticas em Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, 
Foucault, Agamben, Rorty e Arendt. 
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Teoria do Conhecimento, Epistemologia e 
Filosofia da Linguagem  
Envolve a pesquisa relacionada ao campo da Teoria 
do Conhecimento, Epistemologia e Filosofia da 
Linguagem, desde a Antiguidade até a 
Contemporaneidade. Abordagem das questões 
clássicas atinentes a cada um dos campos, com 
abrangência de pesquisa e orientação nas áreas de 
Filosofia da Ciência e Metafísica. 

Prof. Dr. Agostinho de Freitas Meirelles  
Orienta a execução de projetos de pesquisas cujas 
temáticas estejam vinculadas às filosofias de D. Hume e I. 
Kant.  

Profa. Dra. Elizabeth de Assis Dias  
Orienta temas e/ou problemas relacionados a teoria da 
ciência de Popper e Thomas Kuhn.  

Prof. Dr. Luca Jean Pitteloud  
Orienta temas relativos à metafísica nas tradições 
platônica, aristotélica e plotiniana.  

Prof. Dr. Luís Eduardo Ramos de Souza  
Orienta ainda temas sobre o idealismo em Descartes, 
Berkeley, Kant, Fichte e teoria de sistemas (Bertalanffy, 
Maturana, Morin).  

Prof. Dr. Pedro Paulo da Costa Corôa  
Orienta temas relativos à Teoria do Conhecimento em 
Rousseau, Kant e Idealismo alemão.   

Prof. Dr. Roberto de Almeida Pereira de Barros  
Orienta trabalhos relativos a questões epistemológicas 
em Nietzsche, Wittgenstein, Foucault, Agamben, Rorty e 
Arendt.  
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Número total de vagas  25  

Belém, 21 de outubro de 2019 
Profa. Jovelina Ramos  
Coordenadora do Filosofar. Oficinas de Leitura e Pesquisa Filosófica 


