PROGRAMAÇÃO DO EIXO 12 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

Coordenação do Eixo: Prof.ª. Betina Schuler (UNISINOS)
Comitê Científico: Prof. Geraldo Balduíno Horn (UFPR)
17/10 (segunda-feira)
14h

Abertura e organização da semana (Betina e Geraldo)

14h15min Trabalho
encomendado
do
Eixo
“Crise
educacional
contemporânea: da aprendizagem à formação”, com Prof.
Claudio Almir Dalbosco (UPF) e Prof. Amarildo Luiz Trevisan
(UFSM)
15h45min Intervalo
16h
Apresentação de Trabalhos
- A Docência em escrileituras: cartografia de um estilo
animal (Ufpel)
- Ética na Docência: revisão de literatura (Uepg)
- Memória de aula: a escrita como estratégia formativa
docente (UPF)
18h

Encerramento dos trabalhos

18/10 (terça-feira)
14h

Apresentação de Trabalhos
- Filosofia com crianças pensada pelo cuidado de si: o que
é possível no contemporâneo (Unisinos)
- Olimpíadas de Filosofia como ato de resistência:
evidências a partir da VIII Edição do Nesef/UFPR (UFPR)
- Da aprendizagem ao aprendizado: vestígios DeleuzeSpinozistas em educação

16h
Intervalo
16h15min Apresentação de Trabalhos
- O sentido público da educação no Brasil (Unijuí)
- “Tornamo-nos o que nunca fomos”: a versão póshumanista de Foucault para o mote tradicional da
formação humana (UPF)
- Veridicção contemporânea da amizade pedagogizada
(Udesc)

18h

Encerramento dos trabalhos

19/10 (quarta-feira)
10h30min Apresentação de Trabalhos e Pôsteres
Trabalhos
- Agenda 2030 e a primeira infância: educação,
universidade e formação humana (UPF)
- Metáfora e formação humana no pensamento ricoeuriano
(UPF)
Pôsteres
- Sobre teleologia: a terceira margem da educação (UCS)
- Enquadramento normativo e violência ética em sala de
aula: a partir de quais molduras professores e alunos se
reconhecem mutuamente (UFSJ)
12h30min Encerramento dos trabalhos
20/10 (quinta-feira)
10h30min Reunião Geral do Eixo: avaliação do eixo, organização do
coletivo da filosofia da educação no sul; escolha do Comitê
Científico e Coordenação do Eixo para a Anped Sul de 2024.
12h30min Encerramento das atividades do eixo.
ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO
Coordenação do Eixo: Betina Schuler (Unisinos)
Comitê Científico: Geraldo Balduíno Horn (UFPR)
Avaliadores: Vanderlei Carbonara (UCS); Celso Kraemer (Universidade
Regional de Blumenau); José Pedro Boufleuer (Unijuí); Claudionei Cassol
(Uri).
Palestrantes do Trabalho Encomendado do Eixo: Claudio Almir Dalbosco
(UPF); Amarildo Luiz Trevisan (UFSM).

