
 

  31 de Maio 

  9:30 Abertura 

 

10:00 Mesa "Amor fati e serenidade" 

   

  "História e liberdade em Nietzsche" 

 Marcelo de Mello Rangel (UCAM) 

   

  "Nietzsche e a crítica da verdade enquanto 

negação das potencialidades afirmativas da 

vida"  

  Dalila Miranda Menezes (UFC/FUNCAP) 

    

  "Algumas considerações a partir da 

abertura do Sanctus Januarius" 

  Amanda Santos (UFRN) 

 

"Gelassenheit: a liberdade do deixar ser" 

Amanda Viana (UFRN) 

  

12:00 Intervalo  

 

14:00 Mesa "Perigo e salvação do 

esquecimento do Ser" 

   

  "Sobre o perigo" 

  Alfredo Henrique de Oliveira Marques 

(UFRN) 

    

  "A análise da existência enquanto resposta 

à destruição da metafísica e ao 

esquecimento do ser" 

  Telmir de Souza Soares (UERN/UFPB) 

    

 

  "A hipostasiação da técnica no pensamento 

de Martin Heidegger" 

  Alberto Bezerra de Abreu (UFPE) 

 

"O ‘divino’ deve ser considerado 

posteriormente à entidade do ente: 

Nietzsche, Heidegger e o ‘mais fatal dos 

erros’" 

Edrisi Fernandes (UFRN/UnB) 

  

16:00 Intervalo 

 

17:00 Conferência 

  "Sobre homens e deuses na era do niilismo: 

abandono do ser, projeto de mundo e 

dissolução do sagrado na filosofia de 

Martin Heidegger" 

  Marco Antonio Casanova (UERJ) 

  

  1 de Junho 

10:00 Mesa "Arte e Liberdade" 

   

  "Heidegger: estética e modernidade" 

  Luiz Fernando Fontes-Teixeira (UFRN) 

    

  "Arte e verdade em Nietzsche e Heidegger" 

  Lis Helena Aschermann Keuchegerian 

(UFRN) 

    

  "Heidegger e o Logos: um ensaio sobre a 

escuta musical" 

  Vagner Geraldo Alves (UFES) 

  

 

 

14:30 Mesa "Estudos em Ser e tempo" 

   

  "Heidegger e o elogio ao cotidiano" 

  Bernardo Boelsums Barreto Sansevero 

(PUC-Rio) 

    

  "Comentários acerca do conceito ‘ser-

todo’" 

  Luciano Gomes Brazil (UFRJ) 

   

  "O potencial ético de Ser e tempo" 

  Vitor Sommavilla de Souza Barros 

(UFMG) 

  

16:00 

 

Intervalo 

 

17:00 Conferência 

  "Observações em torno da questão da 

liberdade em Heidegger" 

  Paulo César Duque-Estrada (PUC-Rio) 

  

  2 de Junho 

10:00 Mesa "Fenomenologia e Tradição" 

   

  "Evaldo Coutinho e a liberdade: influências 

heideggerianas na construção do sistema 

fenomenológico brasileiro" 

  Francisco José Sobreira de Matos (UFPE) 

    

  "Liberdade-indeterminação do ser afetado e 

do quase-ente-aparecente: desdobramentos 

ontológicos em Husserl diante da questão 

sobre o ser em Heidegger" 

  Alice Mara Serra (UFOP/Prodoc-CAPES) 



 

Apoios 

 

PROCAD-NF/CAPES  

METAFÍSICA: HISTÓRIA E 

CRÍTICA (UFRN/UERJ)  

 

PROCAD-NF/CAPES 

ESTÉTICA E ONTOLOGIA DA 

ARTE 

(UFRN/PUC-RIO) 

 

PPGFIL 

PIDFIL 

 

CCHLA 
 

 

    

  "Escatologia e liberdade: a expectativa da 

Parusia como expressão da vida fática" 

Sérgio Eduardo Lima da Silva (UFRN) 

 

11:30 Intervalo  

 

14:30 Mesa "O ‘Mesmo’, a Diferença e o 

Princípio de Razão" 

   

  "Pensar ‘o mesmo’ em Heidegger" 

  Alan Marinho Lopes (UFRN) 

    

  "A diferença ontológica é uma diferença 

em si mesma? – Deleuze, crítico de 

Heidegger" 

  Bruna Martins Coelho (USP/FAPESP) 

   

  "A leitura heideggeriana do princípio de 

razão suficiente " 

  Victor Hugo de O. Marques (UFG) 

    

16:00 

 

Intervalo 

 

17:00 Conferência 

  "A negação e o nada da vontade" 

  Róbson Ramos dos Reis (UFSM) 

 

 

 
Coordenação  

 

Prof. Dax Moraes 

Curso de Filosofia 

CA/UERN 

NEXT (UERN) 

 

Prof. Oscar Federico Bauchwitz 

PIDFIL/PPGFIL-UFRN 
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