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Horário das disciplinas do 2º semestre de 

2015 do Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia da FAFIL/UFG  

 

Matriculas: Alunos regulares e de outros Programas de 

Pós-Graduação da UFG: nos dias 06, 07 e 10 de agosto 

de 2015 

Aluno especial: 06, 07 de agosto de 2015 

Das: 9 às 14hs 

Início das aulas: 10 de agosto de 2015  

 

Professora: Marcia Zebina Araújo Silva 

Disciplina: A Filosofia da Natureza e a emergência do Espírito em Hegel. 

Horário: 2ª feira- das  14.00 – 18.00 

CHA: 60h, 04 créditos (TMQ possível) 

Local: Sala de Pós-Graduação 

 

Professora: Araceli Veloso  

Disciplina:  Generalidade e Singularidade no período intermediário da 

obra de Wittgenstein 

Horário :  3ª feira: das  14:30h às 18:30h 

CHA: 60h, 4 créditos (TMQ possivel) 

 

Professora: Martina Korel 

Disciplina: A questão do idealismo e realismo na fenomenologia  

Horário: 5ª feira: das  8.00 – 11.40 

CHA: 60h, 04 créditos (TMQ possível) 

Local: Sala de Pós-Graduação 
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Professor:  Cristiano Rezende 

Disciplina: Fundamentos lógicos e ontológicos da teoria geral da ação em 

Espinosa 

Horário: 5ª feira- das  14.00 – 18.00 

CHA: 60h, 04 créditos (TMQ possível) 

Local: Sala de Pós-Graduação 

 

Professor: Adriana Delbó 

Disciplina: Indivíduo soberano e política em Nietzsche  

Horário: 6ª feira, 14 às 18h 

CHA: 60h, 04 créditos (TMQ possível) 

Local: Sala do 4° ano de filosofia 

 

 

Pré-Requisitos para cursar disciplina como aluno especial (sem vínculo 

com a UFG): 

  Ter graduação em qualquer curso superior ou declaração de conclusão até o 

último dia da matrícula;  

  Não ter cursado nenhuma disciplina como aluna/o especial no Programa de 

Pós-Graduação em filosofia, pois o máximo é no total de uma disciplina; 

  Enviar um e-mail dentro do período de matrículas, para o docente da 

disciplina com cópia para a secretaria de pós-graduação, solicitando à 

disciplina que pretende cursar, justificativa da opção, com n° do telefone e e-

mail. Após recebimento destes dados, a/o docente da disciplina irá entrar em 

contato com o (a) interessado (a) e será agendado um horário de entrevista 

para deferimento ou não da solicitação.  

 

Documentação de matrícula para os alunos do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da FAFIL: 

Matrícula para alunos regulares do programa e os aprovados na última seleção 

para ingresso em 2015.2, mesmo quem estiver com a defesa de dissertação 

agendada, deverão efetuar a matrícula na secretaria de Pós-Graduação prédio 

nos dias 06,07 e 10 de agosto, no horário das 9h às 14h. Tragam, para a 

matrícula a seguinte documentação: cópia impressa do curriculum lattes 
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atualizado com comprovantes de  participação em eventos e atividades 

referente ao 1° semestre de 2015  e cópia impressa do relatório de atividades 

do 1° semestre de 2015, com a assinatura da/o orientador/a.  

 

Os alunos com ingresso em 2015/2 deverão trazer cópia, frente e verso do 

diploma de conclusão da graduação, se for aluno/a de doutorado além do 

diploma de conclusão de graduação, o certificado de conclusão do mestrado, 

bem como o documento original para conferência; 

 

Alunos vinculados em outro programa de Pós- Graduação da UFG, 

interessados em cursar disciplinas oferecidas na pós-graduação, tragam para a 

matrícula, cópias frente e verso (não precisa autenticação) dos seguintes 

documentos: CPF, Carteira de identidade, comprovante de endereço e 

declaração de vínculo com a pós-graduação de origem.  

 

 

 

 

 

 


