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-- vagas limitadas --



02/12 
Ricoeur e 

Merleau-Ponty

14:00 - Ricardo Santos (USP)
A vontade na atenção - Considerações sobre a
liberdade no agir em Ricoeur

15:00 - Alex de Moura (USP)
O percurso ontológico da reflexão merleau-pontyana

16:00 - Dani Minkovicius (USP)
"A passagem de uma filosofia da impressão a uma
filosofia da expressão?" - sobre uma leitura de
Merleau-Ponty acerca da filosofia de Bergson

17:00 - Paula Feijó de Medeiros (USP) 
A origem do pensamento dialético em Merleau-Ponty

Semana 1

04/12 
Heidegger e
Husserl

14:00 - Felipe Maia da Silva (USP)
A dinâmica ontológica da verdade a partir do

problema da articulação existencial

15:00 - Vinicius Paiola de Oliveira (USP)
A possibilidade de uma intencionalidade animal

16:00 - Celso Marques (USP)
Eckhart no álbum de família de Husserl?

14h
-

18h

14h
-
17h



09/12 
Fink e 

Nietzsche

14:00 - Anna Luiza Coli (CUP/BUW)
A radicalização do fenomênico ou a fenomenologia negativa de
Eugen Fink

15:00 - Camila Ferreira de Oliveira (UEL)
O despertar do infinito na finitude: uma análise da evolução da
noção de jogo na filosofia de Eugen Fink

16:00 - José Fernandes Weber (UEL)
Nietzsche e Fink: sobre o trágico, o mundo e o jogo

Semana 2

11/12 
Husserl

14:00 - Giovanni Jan Giubilato (UFLA)
Temporalização geológico-transcendental e constituição

cosmológica: crono-logia e crono-gonia nos manuscritos de
Husserl.

15:00 - Daniel Guilhermino (USP)
O primado da percepção e suas consequências aporéticas no

primeiro Husserl

16:00 - Yuri José Victor Madalosso (UEL)
A relação entre a dimensão axiomática formal e epistemológica –

Teoria das multiplicidades, significação e intuição categorial

17:00 - Marcus Sacrini (USP)
Atos intencionais - tipos e características

14h
-

17h

14h
-
18h


