
Terça-Feira, 7 – 8h30 

Metafísica Clássica 

“O sentido de Filosofia Primeira no pensamento de Aristóteles” 

(Aurelio Oliveira Marques - UnB) 

“Metafísica da vida em Protágoras de Platão” (Miguel Pereira Neto 

– UFPB/UFPE/UFRN) 

“Sol, Linha e Caverna: o cerne do pessimismo de Platão” (Natalia 

Costa Rugnitz - UNICAMP) 

“As notícias de Aristóteles sobre Parmênides na Física e na 

Metafísica” (Bruno Loureiro Conte – PUC-SP) 

 

Filosofia Antiga 

“O método antinômico no pirronismo: uma herança protagórica” 

(Wesley Rennyer Martins Rabelo Porto - UFPB) 

“Os sentidos de par’hemás na filosofia de Epicuro” (Renato dos 

Santos Barbosa –UFPB/UFPE/UFRN) 

“A alma e sua tripartição no De anima de Aristóteles” (Neimar de 

Almeida - UnB) 

 

Terça-Feira, 7 – 8h30-12h 

Metafísica e Racionalidade (paralelo a metafísica do renascimento) 

“ ‘A metafísica, pela qual, como quis o destino, me apaixonei’: Kant 

e os favores práticos de uma metafísica depurada pela crítica” 

(Alexandre Medeiros de Araújo - IFRN) 

“Sobre o conceito da liberdade da vontade em Reinhold e Kant” 

(Ivanilde Fracalossi - USP) 

“O conceito de ideia em Kant” (Rogério Luiz Moreira Júnior - 

UFRN) 

“O conceito de razão entre Hegel e Kant: a crítica hegeliana à 

dedução transcendental kantiana” (Wécio Pinheiro Araújo - UFPB) 

 

Metafísica Moderna e Contemporânea  

“A experiência da Consciência na Fenomenologia do Espírito de 

Hegel: os critérios para a formação de uma ciência filosófica 

autônoma” (Matheus Arthur Gadelha Costa - UFRGS)  

“Ressonâncias da Monadologia de Leibniz na Ciência da lógica de 

Hegel” (Marcos Fábio Alexandre Nicolau – UVA/UFPR/UFC/PUC-

Rio) 

 “Singularidade e existência” (Érico Andrade – UFPE) 



Quarta-Feira, 8 – 8h30-12h 

Metafísica Medieval 

“A concepção de tempo em Agostinho” (Francisco Venceslau de 

Oliveira Jales - UECE) 

“Metafísica negativa em Tomás de Aquino: o reflexo da vida” 

(Leonardo Bernardino Rodrigues Lopes – UFRN/CAPES) 

“Liberdade, igualdade e amor: da metafísica à ética do amor em 

Nicolau de Cusa (1401-1464)” (Klédson Tiago Alves de Souza – 

UFPB; Maria Simone Marinho Nogueira – UEPB, UFPB) 

 

Mística do Renascimento 

“A questão da liberdade da alma na medicina astrológica de Marsilio 

Ficino” (Leila Maria de Jesus da Silva - UFRN) 

“Algumas considerações sobre magia e metafísica no neoplatonismo 

do Renascimento” (Monalisa Carrilho de Macedo – UFRN) 

“A árvore das sefirot como possibilidade para a ascensão 

cosmológica do homem em Pico della Mirandola” (Ana Carolina 

Matias Costa Aldeci - UFRN) 

“Relação entre Deus e o tempo no Peregrino querubínico de 

Angelus Silesius” (Carlos Bezerra de Lima Júnior - UFRN) 

 

Quarta-Feira, 8 – 8h30-12h 

Crítica do Conhecimento Metafísico  

 “Aspectos de uma teleologia teórica na Crítica da razão pura” 

(Rogério Luiz Moreira Júnior - UFRN) 

“A relevância da Ilusão Transcendental para o sistema crítico 

kantiano” (Thiago dos Anjos Noleto Barros – UFRN) 

“A recusa da imediatez: uma leitura hegeliana dos fatos de 

consciência de Schulze” (Oscar Cavalcanti de Albuquerque Bisneto 

– UFPB-UFPE-UFRN)  

 

Estudos Schopenhauerianos  

 “A ambivalência de Schopenhauer diante da morte” (Guilherme 

Marconi Germer - USP) 

“O homem possui uma necessidade metafísica?” (Victor Hugo Melo 

de Medeiros – UFRN/CAPES) 

 “O reflexo de Narciso segundo o conceito de representação de 

Schopenhauer” (Sarah Maíra Fernandes de Andrade – 

UFRN/CAPES) 

“A importância dos Aforismos schopenhauerianos para a vida 

prática” (Gilmara Coutinho - UEPB) 

 



Quinta-Feira, 9 – 9h-12h 

Estudos Heideggerianos I 

“A importância de se ouvir o inaudito no dito sobre o princípio do 

fundamento” (Luana Alves de Oliveira - UFRN 

“O caminho heideggeriano de questionamento acerca da formulação 

leibniziana do princípio da razão suficiente em Der Satz vom Grund” 

(Daniel Freire Costa - UFRN) 

“O conceito de mundo e ser-no-mundo como horizonte de 

constituição originária do Dasein no pensamento de Martin 

Heidegger” (Doriane de Araújo Chaves - UNISL) 

 

Estudos Heideggerianos II  

“O reflexo do cotidiano na ontologia do utensílio” (Gabriel Vieira 

Bilhalva - UFSM) 

 “O sentido ontológico da técnica em Martin Heidegger” (Alfredo 

Henrique Oliveira Marques – UFRN/CAPES) 

“Heidegger, Jünger e a confrontação sobre a metafísica de Gestalt do 

trabalhador” (Thalles Azevedo de Araújo – UEPB) 

 

 

 

Quinta-Feira, 9 – 8h30-12h 

Arte e Imaginação  

“Bachelard e o Westworld” (Gabriel Kafure da Rocha - UFRN) 

“O imaginário como chave interpretativa da vida: uma discussão do 

estatuto ontológico do imaginário em Maurice Merleau-Ponty e 

Cornelius Castoriadis” (Sérgio Vieira Pereira – UFRN) 

 “Quando o corpo se põe a dançar: uma filosofia em ato” (Terezinha 

Petrucia da Nóbrega - UFRN) 

 

Filosofia e Vida  

“A condição trágica do homem na perspectiva de Blaise Pascal” 

(Alixandre Soares de Carvalho - UFPB) 

“A crítica de Nietzsche à transcendência metafísica” (Bruno Camilo 

de Oliveira – UFERSA, UFC) 

“A metafísica e a vida desfigurada: a redefinição do conceito de 

verdade como horizonte comum das críticas existenciais de 

Kierkegaard e Nietzsche” (Dinarte Lopes – UFRN, UNP) 

“Platão, Gadamer e o primado da pergunta na busca pela verdade” 

(Ilíada Santos Botelho – UFPB/CAPES) 

 



Sexta-Feira, 10 – 8h-12h 

Fenomenologia I 

“Husserl a contrapelo: há uma metafísica do mundo da vida?” 

(Leonardo de Sousa Oliveira Tavares - UFRN) 

“A fenomenologia tem algo a dizer sobre o mundo real?” (Nathalie 

Barbosa de la Cadena - UFSJ) 

“A fenomenologia do concreto e do sensível em Merleau-Ponty” 

(Carlos Henrique Carvalho Silva – UESPI, UFG) 

“A metafísica na filosofia de Michel Henry: transcendência radical, 

doação e vida” (Gilberto Aparecido Damiano - UFSJ) 

 

Fenomenologia II 

“As razões da vontade de poder: o projeto ontofenomenológico em 

Nietzsche e Merleau-Ponty” (Thiago Gomes da Silva Nunes – 

UFPB-UFPE-UFRN) 

“A metafísica enquanto um subterfúgio humano” (Luiz Roberto 

Alves dos Santos - IFRN) 

“Metafísica e rosto em E. Levinas” (José Tadeu Batista de Souza – 

UCP) 

“Derrida e Montaigne acerca do problema da animalidade” (Laércio 

de Assis Lima – UFRN) 

“A filosofia da liberdade e os limites da metafísica” (Luciano 

Donizetti da Silva - UFJF) 

 

 

 

 


