BOLETIM INFORMATIVO
FILOSOFIA UFCA
Iniciativa do Curso de Filosofia UFCA (Bacharelado e
Licenciatura), este boletim informativo será
publicado quinzenalmente com o objetivo de trazer
dicas de materiais e atividades relacionadas à
filosofia e áreas afins. Boa leitura!

➢ Links UFCA:
• Site Universidade Federal do Cariri
• UFCA TV - YouTube
• Site Filosofia UFCA
• Filosofia UFCA no Facebook
➢ Esclarecimentos sobre o Período Letivo Especial – UFCA (Mais
informações podem ser obtidas neste link)
• Período de matrícula: 10 a 14 de agosto de 2020
• Início e término do Período Letivo Especial: 21 de
setembro a 12 de dezembro de 2020.
• A matrícula dos discentes em turmas ofertadas no
Período Letivo Especial é facultativa. Não haverá qualquer
penalização ou prejuízo aos discentes que não efetuem a
matrícula.
• Apenas discentes com status ativo no semestre 2020.1
poderão efetuar a matrícula no Período Letivo Especial.
• A carga horária máxima para matrícula dos discentes dos
cursos de Filosofia é de 192h.
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• As disciplinas ofertadas neste período serão compostas
por atividades síncronas (aulas ao vivo realizadas em
plataforma online a ser definida) e atividades assíncronas
(como a disponibilização das gravações das aulas ao vivo,
ou a disponibilização de material complementar para
estudo)
• As disciplinas ofertadas pelos cursos de Filosofia serão
divulgadas no dia 04 de agosto de 2020.
➢ Entrevistas Diálogos ANPOF
• Fascismo, neoliberalismo e condição periférica – Adriano
Correia (UFG), Laura Carvalho (USP) e Vladimir Safatle
(USP).
• Universidade e democracia – Adriano Correia (UFG) e
João Carlos Salles (UFBA).
• Quem tem medo de lugar de fala? – Yara Frateschi
(Unicamp) e Djamila Ribeiro.
➢ Eventos online:
• VI Jornada de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação
em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul - UCS
• Filosofia, vida e morte: congresso nacional online - UFS
➢ Cultura:
• Museu do Amanhã (RJ)
• Museu do Amanhã - YouTube
• Cinemateca Portuguesa

