
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
 

 
 

PIT 2020.1  
 
 

REFORMULAÇÃO EMERGENCIAL 
 

ATIVIDADES REMOTAS 
 
Docente: Abel Lassalle Casanave 
 
Período: de 16/03/ 2020 até o fim da suspensão do calendário acadêmico do semestre 
2020.1 
 

I. Atividades regulares remotas 
 

I.1) Pesquisa:  
 
(Carga horária semanal: 33 (trinta e três) horas.) 
 
Desde a suspensão das atividades tenho submetido 2 (dois) trabalhos (em colaboração) 
intitulados: 

 
“Dedekind, Kant, and Wolffian Deductive Method”, artigo em colaboração com José 
Ferreirós (Espanha); 

 
A Working Mathematician between Philosophers: On the Logical Analysis of 
Magnitudes, capítulo de libro em colaboração com E. Giovannini (Argentina). 

 
Além disso se encontram em preparação outros três trabalhos, 2 (dois) deles em 
colaboração, 1 (um) de minha exclusiva autoria, cuja versão avançada pretendo concluir 
ainda no primeiro semestre (de acordo com o calendário hoje suspenso): 

 
“A garden of forking pass: the theory of plane area at the crossroads”, artigo em 
colaboração com E. Giovannini (Argentina); 

 
“De Zolt´s Postulate in Higher Dimension: A type based proof”, artigo em colaboração 
com E. Giovannini (Argentina), H. Hauesler (Brasil), P. Veloso (Brasil); 

 
“Diagrams as Samples”, artigo de minha exclusiva autoria. 
 



Essas publicações se relacionam com os projetos de pesquisa “Livre criação de conceitos 
matemáticos, logicismo e formalismo hilbertiano” e “O que é uma demonstração 
rigorosa?”, financiados pelo CNPq (Bolsa de Produtividade e Edital Universal 
respectivamente). A eles se acrescenta um projeto sobre lógica medieval em colaboração 
com Roberta Miquelanti e Marco Aurélio Oliveira descrito a seguir: 
 
Trata-se da primeira tradução (direta do latim) do manual de lógica medieval 
Introductiones in logicam, de William de Sherwood, acompanhada de notas, 
precedida de um estudo introdutório e seguida de seis estudos sobre aspectos 
específicos da obra.    
 

I.2) Docência/Orientação: 
 
(Carga horária semanal: 3 (três) horas.) 
 
Continuo orientando de forma remota Dilvan Azevedo (Monografia de Graduação), 
Tiago Sabóia (Dissertação de Mestrado), Douglas Lisboa (Tese de Doutorado). 
Outrossim, sem configurar ensino a distancia, oriento a pesquisa de Luiz Humberto de 
Freitas, que está inscrito em Tutorias sob meu encargo. 
 

I.3) Encargos administrativos: 
 
(Carga horária semanal: 1 (uma) hora semanal.) 
 
Participação em reuniões de Departamento, elaboração de pareceres ad hoc.  
 

II. Atividades não-regulares remotas 
 
(Carga horária semanal: 3 (três) horas semanais.) 
 

1) Ciclo “Na calada da noite: filosofia e método” 
 
Descrição: A Atividade consiste em 1 (uma) hora de reunião online todas as quartas-
feiras, 22:00, 17 (dezessete) reuniões em total, acerca de um texto previamente lido pelos 
alunos participantes (de graduação e pós-graduação) cujo tópico é o problema do método 
em filosofia. Foi concebida como ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE 
GRADUAÇÃO a ser computada com 68 (sessenta e oito) horas para os alunos 
participantes, calculando 3 (horas) semanais para leitura dos textos indicados. Outrossim, 
por intermédio de mails, fornecerei esclarecimentos sobre aspectos da discussão aos 
participantes (1(uma) hora aula). 
 

2) Curso virtual “Introdução às teorias da significação na Idade Média” 
  
Descrição: Curso sob a coordenação da Profa. Roberta Miquelanti, participando na 
qualidade de Professor colaborador com 1 (uma) h/a semanal de encargos (entre aulas e 
esclarecimentos por mail aos alunos participantes), concebido como atividade 
complementar para estudantes do curso de graduação em Filosofia (com atribuição de 68 
horas para os alunos participantes). 


