1º COLÓQUIO NACIONAL DE FILOSOFIA MICHEL FOUCAULT
7, 8, 9 DE JUNHO DE 2016
10H30 – 12H & 14H – 17H (COMUNICAÇÕES)
IFCS / UFRJ
LARGO DE SÃO FRANCISCO, 1
SALA 113 – TÉRREO
CENTRO – RIO DE JANEIRO – BRASIL
O 1º COLÓQUIO NACIONAL DE FILOSOFIA MICHEL FOUCAULT é um encontro que
reunirá especialistas brasileiros na obra de Michel Foucault com formação específica
em filosofia. Nosso intuito é o de debater as relações de Foucault com o pensamento e
a prática filosófica em seus mais diversos matizes. Trata-se de uma inciativa do “Grupo
de Pesquisa em Michel Foucault”, agrupamento que congrega professores e
pesquisadores da obra do filósofo francês e que pretende, por meio de tais encontros,
ampliar sua presença no cenário nacional. O evento ocorrerá no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos dias 07, 08
a 09 de junho de 2016.
Na parte da manhã, o Colóquio reunirá as apresentações de jovens pesquisadores e de
pós-graduandos que se dedicam à obra de Foucault. Na parte da tarde, por sua vez,
teremos as conferências dos pesquisadores mais experientes, traçando um amplo
panorama da obra foucaultiana e de seu incessante diálogo com a filosofia.
Convidamos a todos para o exercício do debate e da reflexão em torno de uma obra
inquieta, nômade, aberta ao diálogo com a tradição e com as questões prementes de
nossa atualidade.
PESQUISADORES
André Constantino Yazbek (UFF)
André Queiroz (UFF)
César Candiotto (PUCPR)
Ernani Chaves (UFPA)
Giovana Temple (UFRB)
Guilherme Castelo Branco (UFRJ)
Helton Adverse (UFMG)
COMISSÃO ORGANIZADORA
André Yazbek (UFF)
Diego Reis (UFRJ)
Guilherme Castelo Branco (UFRJ)

CONVIDADOS
Luiz Celso Pinho (UFRRJ)
Malcom Rodrigues (UEFS)
Marcos Nalli (UEL)
Marcos vun Zuben (UERN)
Roberto Machado (UFRJ)
Vera
Portocarrero
(UERJ)

Luiz Celso Pinho (UFRRJ)
Marcos Silva (UFRJ)
Rodrigo Pennesi (UFRJ)

INSCRIÇÃO
Através do e-mail foucault@ifcs.ufrj.br
PROGRAMAÇÃO COMPLETA disponível no site do “LABORATÓRIO DE FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA” DO IFCS/UFRJ: http://www.lfc.ifcs.ufrj.br/index.php/eventos-2/

