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Contexto e Histórico 
 
A grande Área de Filosofia contribui de forma decisiva para a formação de nossos alunos, 

quer do BC&T, quer do BC&H. Com o objetivo de complementar a formação de seus 

quadros, abriu-se o Concurso 137 na sub área de Lógica e Filosofia da Lógica. Esse 

concurso teve cinco inscrições homologadas. Resta, pois, a montagem da banca e a efetiva 

realização do concurso. Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos docentes da área 

em determinar os membros da banca do edital em questão, a Direção do CCNH assumiu 

essa tarefa e submete à apreciação do Conselho do CCNH os seguintes nomes: 

 

1. Nelson Gonçalves Gomes (UnB – gomes@unb.br) – já confirmou que irá participar 

Bolsista de Produtividade 1A 

http://lattes.cnpq.br/2826537572017302 

Nascido em 1943, é doutor em filosofia pela Ludwig-Maximilians-Universität München 

(Munique / Alemanha, 1975), pós-graduado pela Universidade de São Paulo (especialização 

em lógica, 1969), bacharel e licenciado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(1966). Ensinou na Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Santos (1967-9), na 

Universidade de São Paulo / "Campus" de Ribeirão Preto (agosto de 1991-setembro de 1992) 

e na Universidade de Brasília (abril de 1976-abril de 2013). Em 1993, tornou-se professor 

titular junto ao Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília. Aposentou-se nessa 

universidade em maio de 2013. Fez estágios de pós-doutoramento nas universidades de 

Munique, Londres, Oxford, Salzburgo e Hebraica de Jerusalém. As suas áreas de trabalho 

são (1) lógica, (2) filosofia analítica (de maneira particular o neopositivismo) e (3) metaética 

(com ênfase sobre as relações entre lógica e discurso moral). 

 

2. André Leclerc (UFC – andre.lecler@pq.cnpq.br) 

http://lattes.cnpq.br/6525569862867870 
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Andre Leclerc concluiu o doutorado em filosofia - Universite du Quebec em 1990. Atualmente 

é Professor Associado da Universidade Federal do Ceará. Publicou 29 artigos em periódicos 

especializados e 16 trabalhos em Anais de Eventos. Possui 19 capÍtulos de livros e tem 5 

livros publicados. Possui 55 itens de produção técnica. Participou de 62 eventos no brasil. 

Orientou 25 dissertações de mestrado, 3 teses de doutorado, além de ter orientado 8 

trabalhos de iniciação cientifica e 19 trabalhos de conclusão de curso na área de filosofia. 

Recebeu 2 prêmios e/ou homenagens. entre 1999 e 2003 coordenou 3 projetos de pesquisa. 

Atualmente participa de 2 projetos de pesquisa, sendo que coordena 1 destes. Atua na área 

de filosofia, com enfase em filosofias da linguagem e da mente. Em seu currículo lattes os 

termos mais frequentes na contextualização da produção cientifica, tecnológica e artístico-

cultural são: filosofia da mente, filosofia analítica, filosofia da linguagem, conteúdo mental, 

epistemologia, externalismo, contextualismo, intencionalidade, anti-individualismo, semântica 

e naturalismo biológico. presidente da sociedade brasileira de filosofia analítica (2012-2014), 

e tesoureiro da associação latino americana de filosofia analítica (2012-2014). 

 

3. Cezar Augusto Mortari (UFSC – cmortari@cfh.ufsc.br) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4781000P3 

Possui graduação em Filosofia (Licenciatura) pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1978), mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas 

(1982) e doutorado em Filosofia pela Eberhard-Karls-Universität Tübingen (1991). Atualmente 

é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área 

de Filosofia, com ênfase em lógica modal e semântica de mundos possíveis. 

 

Outros nomes sugeridos 
 
Dirk Greimann (UFF – greinmann@dirk-geinmann.de) 

Bolsista de Produtividade 1D 
http://lattes.cnpq.br/3324269321537765 

 

Hércules de Araújo Feitosa (UNESP – haf@fc.unesp.br) 
http://lattes.cnpq.br/0739734390426687 

 

Jean-Yves Beziau (UFRJ – jyb@ifcs.ufrj.br) 

Bolsista de Produtividade 2  
http://lattes.cnpq.br/9209454388590325 
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Marco Antônio Caron Ruffino (UNICAMP – ruffinomarco@gmail.com) 

Bolsista de Produtividade 1B 
http://lattes.cnpq.br/2177942722419294 

 

Oswaldo Chateaubriand Fillho (PUC-RJ oswaldo@puc-rio.br) 

Bolsista de Produtividade 1A 
http://lattes.cnpq.br/3593463741658057 

 

Membros internos  

 

Luis Alberto Peluso (UFABC) 
http://lattes.cnpq.br/8351650239021238 

  

Renato Rodrigues Kinouchi (UFABC) 
http://lattes.cnpq.br/1681973775717403 

 

Luciana Zaterka (UFABC) 
http://lattes.cnpq.br/3880097004661541 

 

Avaliação 

Trata-se de um conjunto de renomados pesquisadores na área de Filosofia, sub-áera de 

Lógica. Esses nomes surgiram de indicações de docentes da UFABC com formação na área 

e de conversas com outros pesquisadores. A intenção é que a banca seja formada apenas 

por docentes de outras instituições, já que a participação dos docentes da área de lógica que 

pertencem aos quadros da UFABC está impedida. Foi acordado com a área que os docentes 

mais experientes da área de Filosofia seriam convidados a integrar a banca como membros 

suplentes, auxiliando a Direção do Centro nas orientações e definição do perfil junto à banca 

quando da instalação dos trabalhos.  

 

Conclusão 

Favorável a aprovação dos nomes sugeridos. Esse é o parecer.  
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