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1. O Curso de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas
1.1. Informações Gerais
O Curso de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas oferece a graduação
presencial em Filosofia, na modalidade de licenciatura. O Curso tem duração mínima
de 4 (quatro) anos ou 8 (oito) semestres e duração máxima de 7 (sete) anos ou 14
(quatorze) semestres. As aulas ocorrem no período noturno, das 19h às 22h30. Há
duas entradas anuais no Curso, no 1º e 2º semestres do ano letivo e, em cada uma
delas, ingressam 30 estudantes. Desde 2012, o processo seletivo é feito
integralmente por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Para participar, o
estudante deve fazer a prova do ENEM e obter nota necessária para o ingresso. O
cálculo de nota de corte é feito pelo MEC, a partir do número de inscritos em cada
curso. Ao término do Curso, o licenciado em Filosofia estará habilitado para lecionar
a disciplina em escolas de ensino médio de todo o Brasil. Vale lembrar que desde
2006 a disciplina é item obrigatório no currículo de todas as escolas nacionais de
ensino médio, o que abriu um campo de trabalho bastante amplo para o licenciado.
Além disso, ele poderá optar por dar continuidade à sua pesquisa acadêmica, após o
término da graduação, seja optando por fazer uma especialização (pós-graduação
lato sensu), atualmente ofertada pelo nosso Curso na área de Filosofia
Contemporânea, seja prosseguindo sua formação acadêmica por meio do mestrado
ou doutorado (pós-graduação stricto sensu), os quais o habilitarão a dar aulas no
ensino superior.
1.2. Colegiado do Curso (Nov/2015 – Nov/2017)
Docentes Titulares:
Cristina Amaro Viana – Coordenadora
Roberta Magalhães Miquelanti – Vice-coordenadora
Marcus José Alves de Souza – Membro
Flávia Roberta Benevenuto de Souza – Membro
Fernando Meireles Monegalha Henriques – Membro

Auguste RODIN. O Pensador. 1881-1882.

Docentes Suplentes:
José Urbano de Lima Júnior
Maxwell Morais de Lima Filho
Henrique José Praxedes Cahet
Rosa Maria Sarmento Cavalcanti de Gusmão
Ricardo Seara Rabenschlag

Representantes dos Servidores Técnico-administrativos:
Titular: Alessandra Lins da Silva
Suplente: José Audi Pino da Silva

Endereço: Coordenação do Curso de Filosofia da UFAL
ICHCA (Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes)
UFAL (Universidade Federal de Alagoas)/Campus A. C. Simões
Avenida Lourival Melo Mota, s/n. Cidade Universitária
Maceió – AL – CEP: 57052-900

Representantes dos Discentes:
Titular: Priscila Laiz de Sousa Ramos
Suplente: Anízia Lino de Messias

2.

Bolsas

2.1. Tutoria
1.3. Centro Acadêmico Douglas Magalhães (CADM)
O Centro Acadêmico Douglas Magalhães é a entidade responsável pela
representação estudantil dos estudantes do Curso de Filosofia da Universidade
Federal de Alagoas. São componentes do Centro Acadêmico a diretoria, eleita
através de eleições anuais, e os sócios, todo e qualquer estudante matriculado no
Curso. É direito dos sócios participar das eleições, fazendo uso do poder de voto ou
através da candidatura à diretoria – para se candidatar o sócio precisa fazer parte de
uma chapa com, no mínimo, 10 (dez) sócios. Além disso, os sócios têm direito à livre
manifestação de suas ideias, referente aos mais variados assuntos abordados nos
espaços democráticos, tendo consciência que a responsabilidade pelo que é
deliberado é exclusiva da diretoria. O Centro Acadêmico Douglas Magalhães vem
representando o corpo discente de nosso Curso em todos ambientes democráticos
dessa Universidade, como, por exemplo, nas reuniões de Colegiado e nas instâncias
do movimento estudantil.
1.4. Horário de Funcionamento da Secretaria do Curso
O horário de atendimento da Secretaria do Curso de Filosofia é de segunda a sextafeira das 12h00h às 22h00.
Os servidores técnico-administrativos têm a seguinte distribuição de horário no
decorrer dos dias da semana (de segunda a sexta-feira):
Horário
Servidor Técnico Administrativo
12h00 -18h00
Renato Carvalho (Secretaria)
16h00-22h00
Alessandra Lins (Secretaria)
16h00-20h00
Audi Pino (Sala de Leitura)
Telefone: (82) 3214-1325
Endereço Eletrônico: filosofiaufal.coodenacao@gmail.com
Site do Curso: http://www.ichca.ufal.br/graduacao/filosofia/

O Programa de Tutoria da UFAL é uma ação institucional direcionada à formação
acadêmica do discente e à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos
de graduação, promovendo no discente o interesse pela docência e estimulando o
desenvolvimento das habilidades relacionadas ao seu exercício. A tutoria ocorre nas
modalidades com bolsa e sem bolsa. Ao final do período de tutoria, o estudante
receberá um certificado. A seleção para tutoria é feita por meio de (I) desempenho
nas disciplinas do primeiro ano, (II) entrevista, (III) avaliação do currículo e (IV)
avaliação do plano de trabalho. Atualmente, o coordenador da Tutoria é o Prof.
Marcos
Silva.
Para
maiores
informações,
acesse:
http://www.ichca.ufal.br/graduacao/filosofia/wpcontent/uploads/EDITAL_2016_1MONITORIA.pdf
2.2. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
O PIBID é um programa financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem como objetivo “contribuir para o
aumento das médias das escolas participantes do Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM). A ação atende ao plano de metas Todos pela Educação, previsto no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), para elevar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) nacional para 6 (seis), até 2022, ano do bicentenário da
Independência do Brasil. O programa vai unir secretarias estaduais e municipais de
educação e as universidades publicas a favor da melhoria do ensino nas escolas
publicas onde os IDEBs estão abaixo da média nacional, que é de 3,8’’. As bolsas do
PIBID são anuais e para participar do processo de seleção, o aluno deverá passar por
(I) Prova de conhecimentos específicos, (II) Entrevista e (III) Avaliação do currículo.
Atualmente a coordenadora do PIBID/UFAL/FILOSOFIA é a Profa. Ruslane Bião de
Oliveira. Para mais informações, acesse: HTTP://www.capes.gov.br/educacao-basicacapespibid

2.3. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC)

2.5. Programa de Ações Interdisciplinares - PAINTER

O PIBIC é um programa de bolsas financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). O PIBIC financia bolsas de
pesquisa para estudantes de graduação através das iniciativas de pesquisa dos
professores doutores das universidades federais. Tem o PIBIC os seguintes objetivos:
- Despertar vocação cientifica e incentivar novos talentos potenciais entre
estudantes de graduação;
- Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;
- Propiciar à instituição um instrumento de formação de política de iniciação à
pesquisa para alunos de graduação;
- Estimular uma maior articulação entre graduação e pós-graduação;
- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
- Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos
alunos na pós-graduação;
- Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas
atividades científica, tecnológica e artística-cultural;
- Proporcionar ao bolsista orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de
técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar
cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto
direto com os problemas de pesquisa.
Para mais informações, acesse: http://cnpq.br/pibic e também
http://www.ichca.ufal.br/graduacao/filosofia/wp-content/uploads/EDITAL-PIBIC2016-2017.pdf

O Programa de Ações Interdisciplinares - PAINTER consiste num conjunto de projetos
desenvolvidos por grupos de estudantes, sob a coordenação geral de um docente ou
técnico de nível superior, e, com a participação de pelo menos dois colaboradores,
orientado pelos princípios da interdisciplinaridade, da integração de ações
acadêmicas e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão dentre as mais
diversas áreas do conhecimento;
Cada proposta de projeto dá direito a 06 (seis) bolsas para estudantes originários de
diferentes cursos de graduação e, obrigatoriamente, inscritos no cadastro de
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da PROEST.

2.4. Bolsa Permanência
Este programa visa dar possibilidade de continuidade para alunos com
vulnerabilidade social. A bolsa é considerada uma grande contribuição para o
provimento de condição favorável aos estudos, bem como fonte motivadora para a
ampliação do conhecimento, sendo que uma parte dos alunos utiliza o recurso para
participação em encontros e eventos. Na bolsa permanência o aluno recebe
atualmente a quantia de R$ 400,00, oferecendo em contrapartida 12 (doze) horas
semanais de trabalho em setores administrativos da universidade ou em área
acadêmica. A inscrição é permanente, e o aluno deve se encaminhar à Gerencia de
Assistência Estudantil da Pró-reitoria Estudantil (PROEST) para realizar entrevista
com uma assistente social para assim fazer parte do cadastro geral dos estudantes
com vulnerabilidade social.

3.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Para poder colar grau, o estudante deve apresentar um Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), orientado por um professor do curso (em geral) e defendido perante
uma banca examinadora com dois outros docentes, que o julgarão apto ou não a
receber o título de licenciado em filosofia. Caso o docente tenha bolsa de PIBID,
também lhe será facultado apresentar um artigo em sua área de estudos publicada
por revista reconhecida pela CAPES. O processo de elaboração do TCC se inicia no 6º
período, na disciplina de Pesquisa Educacional. Nesta disciplina, o estudante será
orientado sobre os procedimentos que deve adotar para a confecção de um projeto
de pesquisa em filosofia –TCC – o qual deverá ser apresentado ao término do
período ao professor que irá orientá-lo. O aluno deverá formalizar juntamente com o
seu orientador o processo de orientação, através do preenchimento e assinatura do
termo de compromisso. Somente com o preenchimento e a assinatura o estudante
será cadastrado no sistema acadêmico. Ao término da realização do TCC o estudante
passará pela defesa pública do TCC, na qual deverá obter nota mínima de 7,0 (sete)
para ser considerado apto a receber o título de licenciado em filosofia (desde que
satisfeitas todas as exigências acadêmicas e legais). Atualmente o coordenador de
Trabalho de Conclusão de Curso é o Prof. Marcus José Alves de Souza. Para maiores
informações, acesse: http://www.ichca.ufal.br/graduacao/filosofia/?page_id=50
4.

Especialização em Filosofia Contemporânea (Pós-Graduação lato sensu)

O Curso de Filosofia oferta uma pós-graduação lato sensu, abrangendo a área de
Filosofia Contemporânea, com duração de 18 meses, a qual está atualmente em sua
terceira edição. O processo seletivo é feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPEP), em associação com a Comissão Permanente de Vestibular

(COPEVE) e todas as pessoas com graduação em filosofia ou em outros cursos de
áreas afins de nível superior podem participar. Durante a Especialização em Filosofia
Contemporânea, o estudante cursará as disciplinas e elaborará um projeto de
monografia. Após a elaboração desse projeto ele buscará um orientador entre os
professores da Especialização e dará inicio à redação de sua monografia, a qual
deverá ser concluída no prazo máximo de 18 meses após sua matricula no curso. A
monografia terá temática em filosofia e será defendida diante de uma banca
examinadora composta pelo orientador e dois outros professores, os quais avaliarão
o trabalho e julgarão se o estudante está apto a receber o título de especialista. A
atual coordenadora do projeto de Especialização em Filosofia Contemporânea é a
Profa.
Flávia
Benevenuto.
Para
maiores
informações,
acesse:
http://www.ichca.ufal.br/graduacao/filosofia/?page_id=34
5.

Grade Curricular:

Curso de Licenciatura em Filosofia da UFAL tem seu ordenamento curricular
efetivado através de eixos formadores e séries semestrais. São eles:
 Eixo Propedêutico: formado pelas disciplinas: (5 disciplinas): Língua Portuguesa,
Organização do Trabalho Acadêmico, Oficina de Textos Filosóficos, Introdução à
Filosofia, Sociologia.
 Eixo Histórico-filosófico: (8 disciplinas): História da Filosofia Antiga I e II, História
da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna I e II, História da Filosofia
Contemporânea I e II, e História da Filosofia no Brasil.
 Eixo Pedagógico-filosófico: Disciplinas específicas para a Licenciatura.
 Eixo Temático-reflexivo: (10 disciplinas): Ética, Estética, Lógica, Teoria do
Conhecimento, Problemas Metafísicos, Filosofia da Linguagem, Filosofia
Política, Filosofia das Ciências, Antropologia Filosófica, Filosofia e Educação.
 Eixo Móvel: Disciplinas Eletivas
 Eixo Investigativo (2 disciplinas): Organização do Trabalho Acadêmico e Pesquisa
Educacional
6.

Professores Lotados no Curso de Filosofia/ ICHCA

Prof. Dr. Alexandre Torres Fonseca: Possui graduação em História pela Universidade
Federal de Minas Gerais (1998) e mestrado em História pela Universidade Federal de
Minas Gerais (2000). Doutorado em Ciência e Cultura na História, linha de pesquisa
História da Ciência.

Prof. Dr. Artur Bispo Santos Neto: Possui graduação em Filosofia pela Universidade
Federal de Alagoas (1993), mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de
Pernambuco (2000) e doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal
de Alagoas (2007).
Profa. Dra. Cristina Amaro Viana Meireles: licenciada em Filosofia (2003) pela
Unesp/Marília. Mestre em Filosofia (2007) também pela Unesp/Marília. Doutora em
Filosofia (2016) pela Unicamp. Cursou estágio doutoral na EHESS e no Fonds Ricoeur
(Paris, França).
Prof. Dr. Fernando Guilherme Silva Ayres: Possui Licenciatura e Bacharelado em
Filosofia pela UFPE; Especialização em História do Nordeste pela FUNESO e Mestrado
em Meio Ambiente e Desenvolvimento, sub-área de Estratégias do Desenvolvimento
Sustentável, com louvor, pelo PRODEMA/UFAL. É Doutor pelo Programa de Letras e
Linguística da Universidade Federal de Alagoas, na área de Estudos Literários, com
tese sobre Augusto dos Anjos e a relação entre Filosofia, Ciência e Literatura.
Prof. Dr. Fernando Monegalha: Bacharel em Filosofia pela USP (2006), obteve o
Mestrado em Filosofia pela UFSCAR (2010), com uma dissertação sobre a ontologia
bergsoniana. Em 2016 defendeu o Doutorado em Filosofia na UFSCAR, com uma tese
sobre Bergson e Deleuze. Cursou estágio doutoral na École Normale Supérieure, em
Paris/França.
Profa. Dra. Flávia Roberta Benevenuto de Souza: Possui Bacharelado em Filosofia
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000), Mestrado em Filosofia pela
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2003). Doutorado em Filosofia pela
Universidade Federal de Minas Gerais (2011), com estágio de doutoramento pela
École de Hautes Études en Sciences Sociales (2008-2009). Pós-doutorado pelo
Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo – USP (2012-2013).
Prof. Dr. Francisco Pereira de Sousa: Possui graduação em Filosofia pela
Universidade Católica de Pernambuco (1995), mestrado em Filosofia pela
Universidade Federal de Pernambuco (2001) e doutorado em Filosofia (UFPE-UFPBUFRN) pela Universidade Federal da Paraíba (2011).
Prof. Ms. Henrique José Praxedes Cahet: Possui graduação em Filosofia pela
Universidade Federal de Alagoas (2003) e mestrado em Filosofia pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2008).

Prof. Ms. José Urbano de Lima Junior: Possui graduação em Filosofia pela
Universidade Católica de Pernambuco (1996) e mestrado em Filosofia pela
Universidade Federal de Pernambuco (2000). Atualmente se encontra em licença de
suas atividades docentes, pois cursa Doutorado em Filosofia Medieval na
Universidade do Porto (Portugal).
Prof. Dr. Marcos Silva: É bacharel (2005) e Licenciado (2008) em Filosofia pela UFRJ.
Mestre em Filosofia (2008) e Doutor em Filosofia (2012) pela PUC-Rio. Pósdoutorado na UFRJ (2012). Pós-doutorado (2014-2015) pela UFC. Tem como área de
concentração a Filosofia da Lógica, da Linguagem, da Matemática e a filosofia de
Wittgenstein.
Prof. Dr. Marcus José Alves de Souza: Possui graduação em Licenciatura em Filosofia
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1989), mestrado em Filosofia
pela Universidade Federal de Goiás (1999) e doutorado em Filosofia (Doutorado
Integrado de Filosofia – UFPB-UFPE-UFRN), no qual investigou sobre a problemática
da vontade na obra de Wittgenstein (2010).
Prof. Ms. Maria Aparecida Batista de Oliveira: Possui graduação em Filosofia pela
Universidade Federal de Alagoas (1978), mestrado em História pela Universidade
Federal de Alagoas (2006).
Prof. Ms. Maxwell Morais de Lima Filho: Licenciado e bacharel em Ciências
Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC – 2003/2004), Especialista em
Ensino de Biologia (Faculdade Farias Brito – 2008), Mestre em Filosofia (UFC – 2010).
Atualmente se encontra em licença de suas atividades docentes, pois cursa
Doutorado em Filosofia na UFC.
Prof. Dr. Ricardo Seara Rabenschlag: Possui graduação (1992), mestrado (1996) e
doutorado (2002) em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com
período sanduíche junto à University of Virginia (EUA). Cursou Pós-doutorado em
Filosofia na UNISINOS no ano de 2016.
Profa. Ms. Roberta Magalhães Miquelanti: Possui graduação em Filosofia (2005) e
mestrado em Filosofia (2009) pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Atualmente, é doutoranda em Filosofia (desde 2012) pela mesma Universidade, com
estágio doutoral no Collège de France (Paris/França).

Profa. Ms. Ruslane Bião de Oliveira: Possui graduação em Filosofia pela
Universidade Católica de Brasília (2001) e mestrado em Filosofia pela Universidade
de Brasília (2004).
Prof. Dr. Sérgio Afrânio Lessa Filho: Possui graduação em Filosofia pela Universidade
Federal da Paraíba (1987), mestrado em Pós Graduação Em Filosofia pela
Universidade Federal de Minas Gerais (1990) e doutorado em Ciências Sociais pela
Universidade Estadual de Campinas (1994).
Prof. Ms. Tiago Penna: Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal da
Paraíba – UFPB (2003). Mestrado em Filosofia também pela Universidade Federal da
Paraíba (2007). Atualmente, é doutorando em Filosofia pela mesma instituição.
Encontra-se licenciado para realização do doutorado.
Prof. Ms Virgínio Martins Gouveia (Professor Substituto): Possui graduação em
Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas (2012), mestrado em Filosofia pela
Universidade Federal de São Paulo (2014). Também é professor convidado da pós
graduação em “Filosofia da Educação” da Faculdade São Tomás de Aquino
(FACESTA). Participa do Grupo de Pesquisa em Reprodução Social (UFAL; 2016). Tem
experiência na área de Filosofia com ênfase em Filosofia Política.
Prof. Dr. Luciano Marra (Professor Substituto): Possui graduação em Filosofia pela
Universidade de São Paulo (2003), Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de
São Paulo e Doutor na mesma instituição (2012), com bolsa do CNPq. É também
escritor, membro da União Brasileira dos Escritores. Prêmio Projeto Nascente de
Literatura (2002) com o livro Contados (2005), ed. Scortecci. Autor do livro Prosa de
Dose (2001), ed. Talento Brasileiro; Diferença Persuasiva entre Imagem e Texto
(2014), ed. Novas Edições Acadêmicas.
7. Projetos de Extensão do Curso de Filosofia
7.1. Clinamen – Seminário Permanente de Filosofia
O Clinamen é um seminário permanente do Instituto de Ciências Humanas,
Comunicação e Artes. A sua proposta é propiciar um espaço de integração entre
professores e estudantes, onde seja possível travar discussões acerca dos caminhos
de suas pesquisas e interesses filosóficos atuais. O projeto pretende ser um
momento de ‘’ desvio’’, rompendo com a rotina e propiciando um espaço para que
estudantes e professores possam expor e debater suas pesquisas e conceitos, na

perspectiva de construção de um ambiente crítico, específico da filosofia,
incentivando a produção de debates qualificados no curso. Os coordenadores do
Projeto são os professores Marcus José Alves de Souza, Maxwell Morais de Lima
Filho.
Maiores
informações
disponíveis
no
blog
do
projeto:
http://clinamenfilosofia.blogspot.com.br/ e também http://www.ichca.ufal.br/
graduacao/filosofia/?page_id=568

educação reflexiva para uma prática libertadora de caráter transformador do sujeito
em autocrítico e reflexivo da sua realidade. Além disso, ofereceremos certificado
reconhecido pela UFAL aos envolvidos que participarem das atividades do Projeto.O
projeto ÁGORA possui periodicidade semanal ou quinzenal, com atividades
ocorrendo sempre às sextas-feiras, a partir da 17h45min no pátio (ar livre) do Bloco
de Aulas de Filosofia (FALE – BSA2).

7.2. Mora na Filosofia

8. Sala de Leitura

O fenômeno dos ‘’cafés filosóficos’’ é originário de uma experiência francesa, em
que filósofos procuraram criar um espaço de reflexão, livre dos engessamentos
acadêmicos ou técnicos especializados. Como a prática de frequentar cafés na França
é uma instituição nacional, lá surgiu a ideia de apimentar esse ‘’espaço cultural’’
como espaço filosófico. Nele os filósofos proporcionariam a reflexão de alguma
temática para um público interessado nesse tipo de investigação. O projeto de
extensão mora na filosofia vem ao encontro desse fenômeno social e, articulado à
experiência acumulada na filosofia, busca proporcionar à comunidade acadêmica e
às pessoas interessadas da cidade a oportunidade de reflexão de temas variados por
um viés filosófico, favorecendo a investigação, o debate filosófico e a divulgação da
filosofia em ambientes não acadêmicos. O projeto é coordenado pelos professores:
Marcus José Alves de Souza, Marcus Vinícius Matias e Joao Carlos Neves Dias. Para
maiores
informações,
acesse
o
blog
do
projeto:
http://moranafilosofiaufal.blogspot.com.br/ e também http://www.ichca.ufal.br/
graduacao/filosofia/?page_id=574

O curso de Filosofia da UFAL oferece aos discentes uma Sala de Leitura, que funciona
na sala 4, diariamente, das 16h às 20h. O material à disposição inclui livros de
Filosofia, de Literatura, mas também de inúmeras outras áreas do saber; inclui ainda
periódicos, revistas especializadas e TCCs. O material deve ser consultado no local, o
qual dispõe de mesas, cadeiras e boa iluminação. A Sala de Leitura surgiu de uma
iniciativa conjunta do CAFIL e da Coordenação, no ano de 2014, a partir de doações,
e conta atualmente com um acervo de 1663 obras.

7.3. Ágora
O Projeto ÁGORA: Reflexão, Ação e Transformação! é um projeto extracurricular
promovido pelo Centro Acadêmico de Filosofia, mas genuinamente deliberado e
confeccionado pelos próprios estudantes do curso de Filosofia. O ÁGORA visa a
autocrítica, formação acadêmica e, sobretudo, a formação política dos estudantes de
Filosofia e outros cursos. Além disso, é um espaço cultural-artístico. Os próprios
estudantes escolhem as linhas de pesquisas em que desejam apresentar suas
palestras, promovendo a discussão e o aprofundamento, o qual se dá tanto pela
extensão acadêmica como para outros temas sociais, para além da grade curricular e
do próprio curso, que atendam não somente às necessidades acadêmicas da
comunidade do Curso de Filosofia, mas outras comunidades dentro da própria UFAL.
Neste ano letivo de 2016, o Projeto ÁGORA foi reformulado e institucionalizado com
uma nova perspectiva: “Reflexão, Ação e Transformação“. Acreditamos numa

9. Grupos de Pesquisa
9.1. Ética e Filosofia Política
Pretende-se, neste Grupo de Pesquisa, tratar a questão das formas de governo e sua
relação com a liberdade política. Essa discussão, que sempre se fez central ao longo
da história da filosofia, pressupõe questões essenciais tais como: o papel do cidadão,
a lógica da força, os conflitos, as virtudes, a fortuna, a guerra, a diplomacia, assim
como um possível conceito de liberdade política.
Os encontros ocorrem geralmente às 3as. feiras a partir das 16 horas.
Líder do Grupo no CNPq: Profa. Flávia Benevenuto
9.2. Linguagem e Cognição
Trabalho de investigação filosófica sobre temáticas da linguagem, mente,
conhecimento, lógica, filosofia da ciência e desdobramentos no contexto,
especialmente, contemporâneo, como proposta de avanço do conhecimento nestas
temáticas na UFAL e na sociedade alagoana.
Os encontros ocorrem geralmente às 6as. feiras a partir das 16 horas.
Líder do Grupo no CNPq: Prof. Marcus José

9.3. Subjetividade e crítica ao sujeito moderno
Este Grupo de Pesquisa visa operar como um canalizador de esforços dos diversos
docentes que trabalham o tema da subjetividade, no seu aspecto eminentemente
filosófico, na UFAL. Ele surge da constatação de que há uma massa crítica dispersa
em nossa universidade, trabalhando a questão da subjetividade e da crítica ao
sujeito moderno em seus mais diversos aspectos filosóficos, operando tanto numa
diversidade de tradições (fenomenológica, hermenêutica, pós-estruturalista, etc.),
quanto numa multiplicidade de temáticas (a liberdade, a temporalidade, a
identidade pessoal, a relação mente-corpo, a relação entre a existência humana e a
ontologia, entre outros). O Grupo também visa, como seu nome diz, ser um espaço
aberto para as tradições críticas da subjetividade moderna, pensando em particular
como a problemática da técnica incide sobre a essência do homem contemporâneo.
Os encontros ocorrem geralmente às 5as. feiras a partir das 16 horas.
Líder do Grupo no CNPq: Prof. Fernando Monegalha

***

Seja Bem-Vindo! * * *

Fontes: Este Guia foi elaborado com informações disponíveis em diversos sítios
eletrônicos, tais quais: da Universidade Federal de Alagoas, do Curso de Filosofia da
UFAL, do Centro Acadêmico Douglas Magalhães, da Plataforma Lattes, do Ministério
de Educação e da Cultura, da Capes e do CNPq.

