
PPGF/PUCPR OFERECE DISCIPLINAS INTERNACIONAIS  

Todas as ofertas do segundo semestre contarão com estudantes e 

professores estrangeiros convidados 

 

 Todas as disciplinas ofertadas para o segundo semestre de 2020 pelo 

Programa de Pós-Graduação da PUCPR serão realizadas em modo internacional, 

contando com a parceria de várias universidades estrangeiras. Os professores 

convidados dividirão as disciplinas com os professores da casa, enquanto estudantes 

poderão reconhecer as disciplinas em suas instituições de origem. 

 Ao todo serão seis disciplinas, duas para cada uma das linhas de pesquisa do 

PPGF. Tópicos de Ontologia 1, terá como tema “As sistematizações da filosofia de 

Kant: Reinhold e Fichte” e será ministrada pelos professores Federico Ferraguto 

(PUCPR) e Matteo D´Alfonso (UNIFERRARA). Tópicos de Ontologia 2, por sua vez, 

terá como tema a “Filosofia da técnica, entre ontologia e política”, ministrada pelos 

professores Eladio Constantino Craia (PUCPR), Dario Sandrone (CONICET, 

Universidad Nacional de Córdoba, UNC) e Diego Lawer (CONICET, Instituto de 

Investigaciones Filosóficas, SADAF- Sociedad Argentina de Análisis Filosófico). Os 

professores Leo Peruzzo Jr. e Bortolo Valle (PUCPR) convidaram a professora 

Cristina Bosso (Universidade de Tucumán) para uma disciplina em torno da filosofia 

da linguagem. 

A linha de Filosofia da Psicanálise organizará uma disciplina sobre a filosofia de  

Georges Canguilhem e contará com professores convidados de várias universidades 

estrangeiras, entre os quais Patrice Vermeren (Université de Paris 8 - Saint Denis); 

Alejandro Bilbao (Pontifícia Universidad Católica de Chile); Rachid Dehdouh 

(Université de Constantine, Argélia) ; Thierry Hoquet (Université de Paris 10 – 

Nanterre); Eric Hamraoui (Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM); Elena 

Donato (Universidad de Buenos Aires); Caio Padovan (Université Paul Valery, 

Montpellier). A proposta é discutir os problemas filosóficos, inclusive os relacionados 

à Psicanálise de Freud do ponto de vista da filosofia da Natureza, tendo como 

contraponto as obras de Canguilhem, discutindo a abrangência e o sentido do 

conceito de vida, a questão de um método para a abordagem dos problemas da 

normatividade e da singularidade, a genealogia das questões ligadas à interpretação 

dos significados e interpretações possíveis da evolução, da variação, da aleatoriedade 



e da seleção natural no âmbito do confronto das ideias de Freud com as de 

Canguilhem. 

A linha de Ética e Filosofia Política ofertará duas disciplinas: os professores Jelson 

Oliveira (PUCPR) e Eduardo Ovidio Romero (Universidad Nacional de Villa Mercedez 

e Universidad de Mendoza, Argentina) discutirão o conceito de “Dignidade: humana, 

extra-humana e pós-humana”; e os professores Alexandre Franco de Sá (PUCPR) e 

Prof. Dr. Miguel Morgado (Universidade Católica Portuguesa) ministrarão uma 

disciplina sobre “Democracia, liberalismo, populismo”.  

As disciplinas serão realizadas em forma remota, em português, inglês, francês, 

espanhol e italiano, de acordo com os temas e convidados. Além dos alunos da 

PUCPR, alunos de Universidades parceiras e interessados em cursar disciplinas 

isoladas no PPGF poderão participar, desde que devidamente cadastrados.  

Informações: secretaria.ppgf@pucpr.br 
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