
Vagas para Pesquisa Supervisionada em Filosofia I – 2021/2 

Nome 
professor Contato Tema/área Nº vagas 

Marina dos 
Santos 
 

profdossantosufsc@gmail.com Filosofia Antiga 3 

Jerzy 
Brzozowski 
 
 

jerzyab@gmail.com 

Filosofia da linguagem, teorias da referência, temas de 
ontologia e metafísica de orientação analítica, filosofia da 
ficção, epistemologia das narrativas 
 

4 

Delamar Dutra djvdutra@yahoo.com.br 

FILOSOFIA DO DIREITO ou temas de FILOSOFIA 
POLÍTICA, como democracia, desobediência, Estado de 
direito. 
 

1 

Décio Krause deciokrause@gmail.com 

1) Filosofia da Matemática — as escolas fundacionistas, o 
método axiomático e a polêmica Hilbert e Frege, fundamentos 
da teoria de conjuntos, teorias não-clássicas de conjuntos, 
estruturalismo (principalmente o ante rem de Shapiro). 

 
2) Filosofia da Lógica — as limitações da lógica aristotélica, o 
surgimento da lógica moderna, as lógicas não clássicas (em 
especial os sistemas paraconsistentes Cn de da Costa), lógicas 
não reflexivas, lógica quântica.  

 
3) Filosofia da Física — estudo de alguns dos principais 
resultados da física quântica (contextualidade, 
complementaridade, Kochen-Specker, Bell, não-localidade), 
identidade e individualidade em física, o Princípio da 

4 



Identidade dos Indiscerníveis e a física atual, teoria de quase-
conjuntos, o debate Bohr-Einstein. 

 
4) Filosofia da Ciência —  o realismo estrutural de Ladyman e 
outros, a axiomatização das teorias científicas por meio de 
predicados conjuntivas, a construção de modelos das teorias 
científicas e o seu contexto. 
 

Cláudia 
Drucker druckerc@gmail.com 

Filosofia da arte, hermenêutica, fenomenologia, desconstrução 
e história da filosofia. 
 

3 

Marcos Müller mjmullergranzotto@gmail.com 

Filosofia Fenomenológica francesa: Sartre, Merleau-Ponty 
Psicanálise Freudiana 
Psicanálise Lacaniana 
Teorias Literárias: Georges Bataille, Roland Barthes, Jacques 
Derrida 
Teorias Estéticas: Luigi Pareyson, Umberto Eco, Alain Badiou 
 

2 

Denilson 
Werle dlwerle@yahoo.com.br 

- temas de filosofia política moderna (Hobbes, Locke, 
Rousseau) e filosofia política do século XIX (Hegel, 
Tocqueville, Marx) 

- filosofia política contemporânea; teoria da justiça de John 
Ralws e o debate liberais e comunitaristas 

- teoria crítica da sociedade (Habermas, Honneth e Rainer 
Forst) 
 

3 

Jonas Becker jonas.becker2@gmail.com 

- Ontologia analítica: Russell, Quine, Carnap, e debates 
relacionados (quantificação, existência, identidade).  

- Lógica e filosofia da lógica: lógica clássica, lógicas não-
clássicas, problemas filosóficos da lógica.  

3 



- Filosofia da ciência: o debate realismo/antirrealismo, 
modelos em ciência, teorias científicas, ciência e metafísica.  
 

Diego Kosbiau diegoktrevisan@gmail.com Kant e Filosofia Moderna 
 2 

Gustavo 
Caponi gustavoandrescaponi@gmail.com Filosofia da Biologia; História da Biologia. 

 5 

Cezar Mortari cmortari@cfh.ufsc.br 

Lógica (especialmente lógicas não clássicas), História da 
Lógica, Filosofia da Lógica, Filosofia da Matemática, 
Metafísica (mundos possíveis, universais) 
 

3 

Felipe Müller matos.muller@gmail.com 

Teoria do Conhecimento 

1. Conceitos fundamentais: crença, justificação 
epistêmica, racionalidade epistêmica, normas 
epistêmicas, evidência, entendimento, sabedoria; 

2. Análise do conhecimento: problema de Gettier, 
internalismo e externalismo, evidencialismo, 
confiabilismo, epistemologia da virtude; 

3. Estrutura do conhecimento e da 
justificação: fundacionalismo, coerentismo, 
infinitismo; 

4. Fontes do conhecimento: conhecimento perceptivo, 
conhecimento memorial, autoconhecimento, 
conhecimento testemunhal, 

5. Atribuição de conhecimento: contextualismo, 
infiltração pragmática; 

5 



6. Epistemologia Social: epistemologia do testemunho, 
epistemologia de agentes coletivos, epistemologia 
social aplicada à sistemas e instituições. 

 

Ulisses 
Vaccari ulisses_vaccari@hotmail.com 

Estética e filosofia da arte, abordando temas em torno do 
romantismo e do idealismo alemães, e sobre Walter Benjamin 
e a escola de Frankfurt. 
 

2 

Carolina Noto carunoto@hotmail.com 
Filosofia Contemporânea Francesa; Psicanálise  
Temas: constituição do sujeito, subjetividade contemporânea,  
pulsão de vida/pulsão de morte. 

2 

Alexandre 
Meyer Luz meyerluz@hotmail.com 

Tema 1: Injustiças Epistêmicas 
 
Tema 2: Epistemologia da Educação: Raciocínio Crítico, 
Epistemologia Verística, Virtudes e Educação 
 
Tema 3: Fenômenos de poluição informacional e da "pós-
verdade": fake news, teorias da conspiração etc. 
 

3 

Ivan ivan.fc@ufsc.br 
 

Empirismo lógico, Círculo de Viena 
Pragmatismo americano 
Filosofia da ciência, filosofia das ciências humanas 
Autores: Carnap, Neurath, Russell, Dewey, Kuhn 
 
 

2 

Aylton 
Barbieri 
 

barbieri@cfh.ufsc.br 
Área: Filosofia política 
Tema: republicanismo 
 

2 



Vilmar 
Debona debonavilmar@googlemail.com 

Área de Ética e Filosofia Social, assim como interseções entre 
Filosofia Moral e Literatura. Temas como pessimismo e 
questões sociais; teorias do sofrimento individual e social. 
Autores/as: A. Schopenhauer, F. Nietzsche, P. Rée, Lou 
Andreas-Salomé, M. Horkheimer, G. Simmel, H. Arendt. 
 

2 

Milene 
Tonetto mitonetto@yahoo.com.br 

Ética prática, Kant, fundamentação filosófica dos direitos 
humanos, bioética, ética ambiental. 
 
 

2 

Mariana 
Paolozzi marianapaolozzi@gmail.com 

Filosofia da Antiguidade Tardia e Medieval, 
Pensamento decolonial, 
Feminismo decolonial. 
 

2 

Jaimir Conte j.conte@ufsc.br 

Filosofia Moderna: ceticismo antigo, ceticismo moderno, 
Autores: Sexto Empírico,  Montaigne, Bacon, Descartes, 
Locke, Berkeley, Hume. 
 

4 

Nazareno de 
Almeida 

nazarenoeduardo@gmail.com 
 

Metafísica antiga (com ênfase na relação entre filosofia da 
mente, filosofia da linguagem e ontologia, especialmente em 
Platão e Aristóteles); teorias da significação na filosofia da 
linguagem contemporânea e na semiótica (especialmente na 
vertente peirceana); abordagens semióticas da literatura e das 
artes plásticas. 
 

3 

 


