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I - ATIVIDADES REGULARES REMOTAS  
 

1) Pesquisa (23 h) 
 
1.1 Projetos 
 
Sensações táteis e prazer na constituição do eu: aproximação entre Freud e Condillac 

  
 Sensações e experiência na constituição da subjetividade 
 

1.2 Produção bibliográfica associada 
 
“Transitoriedade e pulsão de morte” (artigo em elaboração) 
 
“Estátuas que ganham vida: o tato no século XVIII francês” (artigo em elaboração) 
 
“De cronópios e famas: humor, jogo, estranhamento” (capítulo de livro em fase de 
revisão) 
 
Filosofia e psicanálise: olhares sobre arte e literatura (organização de coletânea com Rosa 
Gabriella de Castro Gonçalves)  

 
 

2) Ensino/Orientações (5 h) 
 
Diego Moraes Guimarães (D) 
Kayk Oliveira Santos (D) 



Orlando Pinho Guerra Filho (D) 
Yonetane de Freitas Tsukuda (D) 
Karine Boaventura Rente Santos (M) 
 

3) Encargos administrativos (8 h) 
 
Vice-coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
Comissão de Indicação Programa Bolsas Doutorado Sanduíche CAPES-PRINT 
Comissão de Indicação de tese do PPGF/UFBA Prêmio CAPES 
Participante GT da Área de Filosofia da CAPES para elaboração de Ficha de 
avaliação dos PPGFs  
Relatório SUCUPIRA  

 
Colegiado 
Membro do Colegiado do PPGF 
Reuniões periódicas 

 
Departamento  
Reuniões periódicas 
 

 
II - ATIVIDADES NÃO-REGULARES REMOTAS 
 
Leituras em tempos de quarentena: o conto fantástico e a filosofia (2 h) 
 
Reuniões virtuais semanais de leitura e comentário de textos literários e filosóficos. 
Atividade optativa destinada a estudantes de graduação e pós-graduação interessados. 
A ser reconhecida como Atividade Complementar de Graduação, valendo 60 horas para 
participantes assíduos (15 reuniões de 1 hora 30 minutos e 2 horas e 30 minutos de leitura 
prévia e consulta individual por mail).  
 

Ementa: A proposta visa evidenciar que a filosofia não se trata de um saber fechado sobre si 

mesmo, mas em estreita conexão com os restantes âmbitos da cultura e, nesse caso, com a 

literatura oportunizando um acesso estético a problemas filosóficos. 

 
Grupo de estudos: Freud sob o olhar epistemológico (2 h) 
 
Reuniões virtuais quinzenais de leitura e comentário de textos freudianos sob as 
perspectivas epistemológica e da filosofia da psicanálise para estudantes de graduação e de 
pós-graduação interessados.   
 


