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SELEÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO 

EDITAL 2020.1 
CRONOGRAMA DA ETAPA 2: PROVA ORAL E DEFESA DOS PROJETOS 

 
Conforme o item 4.3 do edital de seleção, os candidatos aprovados na análise de projetos deverão comparecer à prova oral e de defesa de 

projeto, as sessões serão de 15 minutos que ocorrerá no auditório A do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN, com seguinte 
distribuição em turnos: 

CANDIDATOS DO MESTRADO 
 

Candidato Projeto Turno 
Roberto Solino de Souza O filósofo e o problema do conhecimento no Teeteto.  

 
 
 
 
 
 

Dia 16/10 
às 8 horas 

Álvaro Ricardo Cruz da Silva Filho Estilo da negação: o desvio na sociedade do espetáculo. 

Mariana Azevedo Ferreira Carvalho História e autotransformação social em Cornelius Castoriadis. 

Denilson Quirino de Medeiros A noção de cidadania esclarecida à luz da teoria do agir comunicativo de 
Jürgen Habermas. 

Antonio Júlio Garcia Freire A noção de agalma em O banquete de Platão – a interpretação lacaniana em 
o seminário, livro 8. 

Fernando Henrique Ferreira Dantas Da filosofia como modo de vida: Foucault e o epicurismo. 

Francisca Gomes Alves A contraposição entre o governo dos homens ou das leis na democracia. 

Itaiara Iza Simplício da Silva A (des)igualdade de gênero em Simone de Beauvoir. 

Jeniffer Lopes Batista O que é o homem? uma discussão acerca da antropologia filosófica no fédon 
e n’a República de Platão. 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
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Lucas Ferreira Rodrigues Capitalismo e aparelhos ideológicos de dominação.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 16/10 
                às 10 horas 

Arthur Sávio da Silva A memória e o processo de aquisição do conhecimento humano no livro x 
das confissões de Santo Agostinho. 

Carmélia Teixeira de Sousa “Escolhe a ti mesmo!”: do si-mesmo (selv) ao fenômeno do desespero na 
filosofia de Kierkegaard. 

Thales Sala Guariento Mundos construídos: o construtivismo epistemológico de Nelson Goodman. 

Edílson Constantino da Silva Deus e o problema do mal: uma análise filosófica da teodiceia de Agostinho 
e da proposta lógico-modal de Alvin Plantinga. 

Gabriel Pereira Matos Meios para uma vida ética: o conceito de ascese em Foucault. 
José Nunes Leite Neto Da concepção de existência no tomismo analítico à noção de actus essendi: 

sobre o sentido de ser como ato em Tomás de Aquino. 

Leonardo Domingos Braga da Silva Um estudo sobre o conceito de gozo na filosofia política Slavoj Zizek. 

Lucas Freitas de Arújo Ninguém nasce mulher, torna-se mulher: o processo de desconstrução da 
determinação do gênero binário. 

Marina de Souza Braga Aciole Relação entre o falseacionismo de Popper e sua crítica ao historicismo.  
 
 
 
 

Dia 16/10 
                às 14 horas 
 
 
 
 
 

 

Ana Paula Mendes de Oliveira Razón poética e persona em María Zambrano. 

Ana Maria da Rocha A ética do amor nas entrelinhas da razão pura prática do sistema moral 
kantiano. 

Elizabeth Tavares de Freitas A negação do sujeito cognoscente: uma perspectiva através da obra crítica 
da razão negra de Achille Mbembe. 

George Carlos da Silva  A originária polivocidade dos significados do ser em Aristóteles em 
oposição à univocidade do sentido do ser em Parmênides e nos Elea-tas. 
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Albertina Eleane Nort A hermenêutica filosófica de Gadamer e o caminho para a compreensão por 
meio do preconceito. 

 
Dia 16/10 

                às 14 horas 
Diego Alves de Almeida  Nietzsche e Sócrates: instinto e razão. 
Flávio Alberto dos Santos Costa O conceito de luta de classes em Karl Marx: uma história de conflitos e 

revoluções. 
 

Dia 16/10 
                às 16 horas Pedro de Sá Torres Barbosa O conceito de operacionalidade formal enquanto ontologia da identidade 

lógica. 
Jeovan Lopes De Oliveira Júnior A relação da verdade subjetiva com a existência individual na obra de 

Kierkegaard. 
 
 

Dia 17/10 
                às 10 horas 

Luis Miguel Laszkiewicz Lineal 
Romero Verdejo 

O método escoteiro visto através da concepção antropológica da 
filosofia kantiana aliado à psicopedagogia de Vygotsky. 

Antonio Medino da Silva A contribuição de Mário Ferreira dos Santos para a dialética: a dialética 
ontológica. 

 
CANDIDATOS DO DOUTORADO 

 
Candidato Projeto Situação 

Sérgio Carlos da Silva Meneses As consequências ético-políticas da educação sofística e filosófica no 
protágoras de Platão. 

Dia 16/10 
                às 14 horas 

Saulo Bandeira de Oliveira Marques Epokhḕ perì pántōn (pyr. i, 31)? o problema da abrangência da epokhḕ 
pirrônica desde os signos comemorativos em sextus empiricus. 

 
 
 
 
 
 
 

Dia 16/10 
                às 16 horas 
 
 
 
 
 
 
 

Gaspar Rodrigues de Souza Neto Condições de funcionamento apropriado da linguagem para as chamadas 
“operações sociais da mente” segundo Thomas Reid: uma teoria confiabilista 
da linguagem a partir da proper function de Alvin Plantinga. 

Nathânia de Medeiros Oliveira Animais e marxismo: um caminho para o materialismo histórico ecológico 

Paulo de Tarso Rocha Filho As matrizes filosóficas das três grandes forças da psicologia: distinções 
epistemológicas e metodológicas. 

Cyro Leandro Morais Gama O processo de divinização do homem na poesia renascentista de San Juan de 
la cruz: misticismo cristão e neoplatonismo. 

Márcia dos Santos Fontes A corporeidade como centro da filosofia política de Marx: aprofundamentos 
estéticos . 

Lucas Wallace Ferreira dos Santos 
Bullio 

Zižek retorna a Marx: atualidade do capital e os (des)caminhos da classe 
trabalhadora no brasil da nova república. 
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Amanda Cristina Pacífico Direito e poder: uma análise da forma de vida do estado sobre o paradigma 
do estado de exceção. 

 
 
 
 
 
 
 

Dia 17/10 
                às 8 horas 

João Paulo Rodrigues dos Santos Reconstituição da teologia política de Horkheimer a partir de simbolismos 
do judaísmo e da filosofia de Schopenhauer. 

Paulo Sérgio Cruz Barbosa A antropologia de Rousseau: o percurso da natureza humana partindo da 
ingenuidade natural à corrupção. 

Caio Cesar da Silva Garcia A continuidade ética da filosofia Wittgensteniana: do tractatus lógico 
philosophicus às investigações filosóficas. 

Felipe Henrique Alves Magalhães Suficiência na lógica modal. 

Marina Paes Maurício Muniz Teoria do valor e alienação em Marx: uma crítica da dominação social no 
capitalismo. 

Nilo Ferreira Pinto Júnior A interseção da moral e do direito: uma análise filosófica dos direitos 
políticos à luz da ética. 

Lauro Cristiano Marculino Leal Uma perspectiva ética no pensamento de Boécio: da justiça à felicidade. 

Vanuza Nunes Pereira A nova política como repetição de uma tradição autoritária: entre rememorar 
e esquecer a ditadura militar no brasil (1964-1985). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dia 17/10 

                às 10 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amilton Justo de Souza Passado(s) bem presente(s)!? aspectos da cultura moral e ideológica da 
ditadura militar como matriz recente dos atuais conservadorismos no brasil 
(1969-1984 / 2014...). 

Angélica Batista Barbosa A presença de uma moralidade na obra de Simone de Beauvoir. 

Charles Andrade Santana A teoria aristotélica da demonstração científica. 

Glaucio Vinicius de Souza Alves Das redes sociais aos transumanos: implicações ético-políticas das 
novas tecnologias. 

Laércio de Assis Lima Subjetivação e literatura: a escrita como ato de resistência e espaço de 
desaparecimento do sujeito em Deleuze e Foucault. 

Luana Alves de Oliveira Martin Heidegger: a essência da técnica e o pensamento 
meditativo entre o útil e o inútil. 

Tarciano Silva Batista Os conceitos de nuda vita e forma-di-vita em Giorgio Agamben: uma 
reflexão sobre a produção da vida nua nos dispositivos biopolíticos. 

Hildemar de Araújo Bezerra A política entre o entendimento e a razão: pressupostos e limites 
da racionalidade política na perspectiva realista de Hegel 

Natal, 11 de Outubro de 2019 
Gisele Amaral dos Santos 
Presidente da Comissão 


