UNIVERSDIADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROGRAMA, PROJETO E/OU DE EXTENSÃO
DADOS GERAIS DO PROGRAMA/PROJETO/CURSO:
NOME DO PROGRAMA/PROJETO/CURSO:

Altercações Filosóficas - Ciclo de Palestras em Filosofia
RESOLUÇÃO CONSEPE:

ÁREA:

076/2013

Filosofia/Interdisciplinar

COORDENADOR(A):

DEPARTAMENTO(S):

Eduardo Chagas Oliveira

CHF

EMAIL: (OPCIONAL)
echagas@uefs.br

MEMBRO

Eduardo Chagas Oliveira
Wagner Teles de Oliveira

EMAIL ALTERNATIVO: (OU TELEFONE)

71 9 9160-8045
FUNÇÃO*
2

EQUIPE:
MEMBRO

FUNÇÃO*

2

*1 - Colaborador(a)/2 - Servidor(a)/3 - Estudante/4 - Voluntário/5-Comunidade Externa

SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO:
O Ciclo de Palestras em Filosofia compreende a apresentação de uma série de conferências temáticas. O diferencial
da atividade centra-se no fato de que se pretende conceder um tempo estendido para o debate das questões
apresentadas. Os palestrantes/conferencistas serão, invariavelmente, docentespesquisadores da própria área de
conhecimento em Filosofia ou afins, cujos temas de pesquisa apresentem relevância para a discussão filosófica. O
público alvo se constitui, para além do auditório natural – composto por discentes de graduação e de pós-graduação
(stricto sensu e lato-sensu) em Filosofia – por estudantes e profissionais de outras áreas de conhecimento. O vínculo
efetivo com o auditório natural se justifica pelo fato de que o debate de questões é peculiar ao desenvolvimento das
pesquisas em Filosofia, motivo pelo qual a participação em eventos desse gênero se constitui em uma oportunidade
excepcional de formação. O público abaulado, por outro lado, se agrega à proposta porque os temas e problemas
associados às questões filosóficas importam significativamente à fundamentação das disciplinas específicas de outros
segmentos, em especial àqueles das Humanidades e das Ciências Sociais Aplicadas. Nessa medida, além de contar
com esse importante componente interdisciplinar, o Ciclo de Palestras representa uma oportunidade privilegiada
para o debate das pesquisas desenvolvidas na UEFS, fazendo-as dialogar com investigações desenvolvidas por
pesquisadores vinculados a outras Instituições de Ensino Superior e Centros de Pesquisa de reconhecida
competência, permitindo o estreitamento dos laços de cooperação acadêmica entre estes. Não obstante, possibilita
uma aproximação com as unidades de educação básica situadas no entorno da Universidade, estimulando a
participação efetiva de estudantes e professores dessas instituições nos ciclos de debates.
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QUANTITATIVO

CARACTERIZAÇÃO

215

Estudantes da UEFS e da rede pública de ensino
de Feira de Santana, além de profissionais liberais
e membros da comunidade externa.

LOCAL
Auditório V, Modulo VII.

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA:

As contribuições de uma atividade desta natureza são inegáveis para o desenvolvimento e a publicidade dos
trabalhos realizados pelos grupos de pesquisa da instituição. A articulação com pesquisadores de outras IES,
agregados aos grupos supra, amplia inegavelmente a visibilidade dos resultados obtidos pelas investigações e
cria um liame entre os entes do Ensino, da pesquisa e da extensão.
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