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SIMPÓSIO ONLINE 10 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS E FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA: INTERLOCUÇÕES 

TRANSDISCIPLINARES 
 

Coordenadores: 
Nome do Coordenador 1: Thiago Rodrigues 
Vinculação Institucional: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Resumo Curricular: Pós-doutorando pela Universidade de São Paulo - USP sob a supervisão 
do professor Franklin Leopoldo e Silva. Doutor e Mestre em Filosofia pela Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP (2018 e 2012, respectivamente). Especialista em Filosofia 
Contemporânea e História pela Universidade Metodista de São Paulo - UMESP (2010). 
Licenciatura Plena em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção - UNIFAI (2008). 
Professor e coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em “Filosofia e Pensamento 
Político Contemporâneos”, “História, Civilização e Pensamento medieval”, “História: Arte, 
Patrimônio e Cultura” (UNIFAI). Professor dos cursos de graduação em Filosofia, Pedagogia 
e História (UNIFAI). Autor do livro "Fenomenologia crítica, filosofia e literatura: uma incursão 
nos primeiros textos de Sartre" (2014). Coorganizador da coleção de livros "Desconstruindo o 
lugar-comum" (desde 2020). Indicado ao Prêmio CAPES de melhor tese em 2019 com o 
trabalho "Imaginação, Imaginário e Realidade Humana em Sartre". Principais temas de 
pesquisa: ética e literatura; filosofias da existência; criação, imaginação e imaginário; filosofia 
e literatura; história e subjetividade. 
 
Nome do Coordenador 2: Jean Rodrigues Siqueira  
Vinculação Institucional: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Resumo Curricular: Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do ABC - UFABC 
(2020). Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (2017). Licenciatura Plena em História pelo Centro Universitário Nove de Julho - 
UNINOVE (2007). Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP (2005). Bacharel em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu - USJT (2001). 
Coordenador do curso de graduação em Filosofia da Universidade Camilo Castelo - 
UNICASTELO (2011-2015). Professor do curso de graduação em Filosofia do Centro 
Universitário Assunção - UNIFAI. Professor dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em 
“Filosofia e Pensamento Político Contemporâneos”, "História, Civilização e Pensamento 
Medieval" e “História: Arte, Patrimônio e Cultura” dessa instituição. Professor dos cursos de 
pós-graduação Lato Sensu em “Filosofia” e “Psicologia Fenomenológica e Existencial” da 
Universidade Estácio de Sá/Universidade Municipal de São Caeteano do Sul. Membro do 
Grupo de Pesquisa Estudos do Idealismo (GPEI). Autor do livro “Berkeley e o esse est percipi: 
um exame de duas interpretações da justificação do princípio fundamental da filosofia 
imaterialista” (2015). Coorganizador da coleção de livros “Desconstruindo o lugar-comum” 
(desde 2020). Atuação na área de Filosofia, com ênfase nas subáreas de Lógica, Teoria do 
Conhecimento e Filosofia da Ciência como docente, e com ênfase nas subáreas de História da 
Filosofia Moderna e Contemporânea, Estética e Filosofia da Arte como pesquisador. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
A partir da perspectiva transdisciplinar que orienta o tema geral do Congresso, este 

Simpósio pretende promover a interlocução entre a filosofia contemporânea e áreas afins no 
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que se refere ao tema dos Direitos Humanos. O que se pretende nessa empreitada é 
fundamentalmente o exercício da análise de conceitos ligados ao tema tendo em vista a 
construção de abordagens que explorem os dilemas do mundo atual. O contexto de exceção 
imposto pela atual crise sanitária global e a ascensão de regimes orientados pela prática da 
necropolítica, parecem exigir uma reflexão cuidadosa - e este Simpósio visa contribuir com a 
promoção de produções nesse sentido. Assim, o Simpósio priorizará a submissão de estudos e 
pesquisas acadêmicas que contemplem o diálogo entre a filosofia e áreas como o Direito, a 
Educação, a Sociologia etc. a partir de uma perspectiva contemporânea e centrada na 
compreensão das questões que o mundo nos coloca hoje.  

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Francês (X) 
Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 10 

 
Symposium: 

 
HUMAN RIGHTS AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY: TRANSDISCIPLINARY 

INTERLOCUTIONS 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Thiago Rodrigues 
Institution: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Curricular Summary: Post-doctoral student at the Universidade de São Paulo – USP, under 
the supervision of Professor Franklin Leopoldo e Silva. PhD and Master in Philosophy from 
the Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2018 and 2012, respectively). Specialist in 
Contemporary Philosophy and History by the Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
(2010). Full Degree in Philosophy from Centro Universitário Assunção - UNIFAI (2008). 
Professor and coordinator of the Lato Sensu postgraduate courses in “Contemporary Philosophy 
and Political Thought”, “History, Civilization and Medieval Thought” and “History: Art, 
Heritage and Culture” (UNIFAI). Professor of undergraduate courses in Philosophy, Pedagogy 
and History (UNIFAI). Author of the book “Fenomenologia crítica, filosofia e literatura: uma 
incursão nos primeiros textos de Sartre” (2014). Co-organizer of the book collection 
"Desconstruindo o lugar-comum" (since 2020). Nominated for the CAPES Award for best 
thesis in 2019 with the work "Imaginação, imaginário e realidade humana em Sartre”. Main 
research topics: ethics and literature; philosophies of existence; creation, imaginary and 
imagination; philosophy and literature; history and subjectivity. 
 
Name of Coordinator 2: Jean Rodrigues Siqueira 
Institution: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Curricular Summary: PhD student in Philosophy at the Universidade Federal do ABC - 
UFABC. Doctor in Education, Art and History of Culture from Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (2017). Full Degree in History from Centro Universitário Nove de Julho - 
UNINOVE (2007). Master in Philosophy from the Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP (2005). Bachelor of Philosophy from Universidade São Judas Tadeu – USJT 
(2001). Coordinator of the Philosophy undergraduate course at Camilo Castelo University - 
UNICASTELO (2011-2015). Professor of the Philosophy undergraduate course at Centro 
Universitário Assunção - UNIFAI. Professor of Lato Sensu post-graduation courses in 
“Contemporary Philosophy and Political Thought”, “History, Civilization and Medieval 
Thought” and “History: Art, Heritage and Culture” at this institution. Professor of the Lato 
Sensu postgraduate courses in “Philosophy” and “Phenomenological and Existential 
Psychology” at the Universidade Estácio de Sá / Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. Member of the Research Group of Idealism Studies (GPEI). Author of the book “Berkeley 
e o esse est percipi: um exame de duas interpretações da justificação do princípio fundamental 
da filosofia imaterialista” (2015). Co-organizer of the book collection “Desconstruindo o lugar-
comum” (since 2020). Expertise in Philosophy, with an emphasis on the sub-areas of Logic, 
Theory of Knowledge and Philosophy of Science as a teacher, and with an emphasis on the sub-
areas of History of Modern and Contemporary Philosophy, Aesthetics and Philosophy of Art 
as a researcher. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 
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From the transdisciplinary perspective that guides the general theme of the Congress, 
this Symposium aims to promote the dialogue between contemporary philosophy and related 
areas regarding the theme of Human Rights. What is intended in this endeavor is fundamentally 
the exercise of analyzing concepts related to the theme with a view to building approaches that 
explore the dilemmas of the current world. The context of exception imposed by the current 
global health crisis and the rise of regimes oriented by the practice of necropolitics, seem to 
require careful reflection - and this Symposium aims to contribute to the promotion of 
productions in this sense. In this sense, the Symposium will prioritize the submission of studies 
and academic research that contemplate the dialogue between philosophy and areas such as 
Law, Education, Sociology etc. from a contemporary perspective and focused on understanding 
the issues that the world poses to us today. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
French (X) 
Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 10 

 
Simposio: 

 
DERECHOS HUMANOS Y FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: INTERLOCUCIONES 

TRANSDISCIPLINARIAS 
 

Coordinadores: 
Nombre del Coordinador 1: Thiago Rodrigues 
Vinculación Institucional: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Resumen curricular: Estudiante de posdoctorado en la Universidade de São Paulo - USP, bajo 
la supervisión del profesor Franklin Leopoldo e Silva. Doctor y Magíster en Filosofía de la 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2018 y 2012, respectivamente). Especialista 
en Filosofía e Historia Contemporánea por la Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
(2010). Licenciada en Filosofía por el Centro Universitário Assunção - UNIFAI (2008). 
Profesor y coordinador del posgrado Lato Sensu en “Filosofía y Pensamiento Político 
Contemporáneos”, “Historia, Civilización y Pensamiento Medieval” e “Historia: Arte, 
Patrimonio y Cultura” (UNIFAI). Profesor de cursos de grado en Filosofía, Pedagogía e 
Historia (UNIFAI). Autor del libro “Fenomenología crítica, filosofía y literatura: una incursión 
en los primeros textos de Sartre” (2014). Coorganizador de la colección de libros 
"Deconstruyendo el lugar común" (desde 2020). Nominada al Premio CAPES a la mejor tesis 
en 2019 con la obra "Imaginación, imaginario y realidad humana en Sartre" Principales temas 
de investigación: ética y literatura; filosofías de la existencia; creación, imaginario e 
imaginación; filosofía y literatura; historia y subjetividad. 
 
Nombre del Coordinador 2: Jean Rodrigues Siqueira 
Vinculación Institucional: Centro Universitário Assunção - UNIFAI 
Resumen curricular: Estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidade Federal do ABC 
- UFABC (2020). Doctor en Educación, Arte e Historia de la Cultura por la Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (2017). Licenciado en Historia por el Centro Universitário Nove de 
Julho - UNINOVE (2007). Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP (2005). Licenciado en Filosofía por la Universidade São Judas Tadeu - USJT 
(2001). Coordinador de lo curso de Filosofía de la Universidade Camilo Castelo (2011-2015). 
Profesor de lo curso de Filosofía en el Centro Universitário Assunção - UNIFAI. Profesor de 
los cursos de posgrado Lato Sensu en Filosofía y “Pensamiento Político Contemporáneo”, 
“Historia, Civilización y Pensamiento Medieval” e “Historia: Arte, Patrimonio y Cultura” en 
esta institución. Profesor del Posgrado Lato Sensu en “Filosofía” y “Psicología 
Fenomenológica y Existencial” en la Universidade Estácio de Sá / Universidade Municipal de 
São Caeteano do Sul. Miembro del Grupo de Investigación de Estudios de Idealismo (GPEI). 
Autor del libro “Berkeley e o esse est percipi”: um exame de duas interpretações da justificação 
do principio fundamental da filosofía imaterialista” (2015). Coorganizador de la colección de 
libros “Desconstruindo o lugar-comum” (desde 2020). Experiencia en el área de Filosofía, con 
énfasis en las subáreas de Lógica, Teoría del Conocimiento y Filosofía de la Ciencia como 
docente, y con énfasis en las subáreas de Historia de Filosofía, Estética y Filosofía del Arte 
Moderna y Contemporánea como investigadora. 
 

Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 
Desde la perspectiva transdisciplinar que orienta el tema general del Congreso, este 

Simposio tiene como objetivo promover el diálogo entre la filosofía contemporánea y áreas 
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afines en torno al tema de los Derechos Humanos. Lo que se pretende en este empeño es 
fundamentalmente el ejercicio de analizar conceptos relacionados con la temática con miras a 
construir enfoques que exploren los dilemas del mundo actual. El contexto excepcional que 
impone la actual crisis de salud global y el surgimiento de regímenes guiados por la práctica de 
la necropolítica parecen requerir una cuidadosa reflexión – y este Simposio tiene como objetivo 
contribuir a la promoción de producciones en este sentido. Así, el Simposio priorizará la 
presentación de estudios e investigaciones académicas que contemplen el diálogo entre la 
filosofía y áreas como Derecho, Educación, Sociología etc. desde una perspectiva 
contemporánea y enfocada a comprender los problemas que el mundo nos plantea hoy. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Francés (X) 
Español (X) 


