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I – IDENTIFICAÇÃO
Projeto: Ciclo de seminários
Horas-aula: 04 (semanais)
Dia: quinta-feira
Horário: 14:00 a 18:00
Semestre: 2018.2
Coordenador: Javier Vernal
Organizadores: Paulo J. Krischke, Javier Vernal, Leandro Marcelo Cisneros.
II – EMENTA
Análises, reflexões e debates sobre aspectos da realidade latino-americana relativos à
ética, à política e à arte, a partir de abordagens interdisciplinares.
III – JUSTIFICATIVA
Esta disciplina optativa é um ciclo de seminários unitários, cujo eixo comum é o
interesse nos cruzamentos entre as dimensões da ética, da política e da arte na
sociedade contemporânea. Assim, as pesquisas e as temáticas que serão apresentadas
propõem análises, com o intuito de promover reflexões e debates a respeito. Para tal
fim, propomos abordar temas tais como: interdisciplinaridade, transdisciplinaridade,
pensamento complexo; carnaval, manifestações culturais e sua politização; ética e
política em contextos de guerra; ética animal e lutas sociais; questões ambientais;
desafios da juventude à democratização brasileira; movimentos sociais específicos,
Estado laico e ética.
IV – OBJETIVOS
Geral:

Debater e atualizar os estudos sobre o cruzamento entre ética, política e arte, com
vistas a estimular novas pesquisas e publicações sobre o tema.
Específicos:
1. Promover o intercâmbio com colegas (professores e pós-graduandos), e com
membros de movimentos específicos, incentivando sua capacidade de iniciativa
intelectual e apoio mútuo, na execução de seus projetos respectivos.
2. Eventualmente, os trabalhos apresentados pelas/os participantes poderão ser
recomendados para publicação, ou apresentação a editais ou concursos públicos
e privados.
V – METODOLOGIA
Cada seminário deste ciclo será desenvolvido através de exposições dialogadas, nas
quais, em cada data, a/o responsável apresentará individualmente os avanços e/ou
resultados do seu projeto de pesquisa. Seguidamente, haverá um tempo para as
observações e comentários do(a)s debatedores, para abrir para o debate geral e
discussões

do(a)s demais participantes-- inclusive sobre as leituras obrigatórias

indicadas para aquela sessão. Outras sessões, intercaladas, serão orientadas ao
debate de filmes, videos e outro material, que também serão objeto de relatórios
individuais dos participantes. Avaliação geral na última sessão, e através dos relatórios
de cada participante entregues após cada sessão.

