
 

Participantes com Pôsteres [Posters Program] 
      

  05/11/2018 - Segunda-feira[11/05/2018 – Monday]   

Tarde [Afternoon]   

Sessão de pôsteres [Poster session]   

2:00 pm to 4:00 pm   
  Corredor Central, ao lado da rampa – 3º piso [Main Corridor next to the ramp – 3rd Floor]   

  Coordenação da sessão [Session Chairs]: 
Renata Silva Souza (Unesp-Marília, Brasil) e Gabriela L. M. Moreira (UFMS, Brasil)   

 
 

 

1 Magdalena Actis; Fabio Campeotto; Claudio Marcelo Viale (UNLaR, CONICET - UCC, UNC, Argentina) 
Museum Education: A new educative approach based on the integration between school classroom and 
visual arts museum [Educação de museu: Uma nova abordagem educativa baseada na integração entre a 
sala de aula e o museu de artes Visuais]   

2 Guilherme Alexandre Martins Amaral (UNESP, Brasil)  O método a priori na fixação de crenças: Uma 
análise política [The a priori mehod in fixation beliefs: a political analysis]   

3 Leonardo Francisco Costa de Andrade (UNESP – Marília)  As categorias fenomenológicas e o conceito 
pragmático de mente em Peirce [The phenomenological categories and the pragmatic concept of mind in 
Peirce]   

4 Daphne Martins Batista Antonio; Bruna Marcela Furlan (UNESP – FFC – Marília, Brasil) Abdução e 
fixação de crenças na Era dos Big Data [Abduction and fixation of beliefs in the Big Data Era]    

5 Natalia Soledad Asselle; Fabio Campeotto; Claudio Marcelo Viale (UNLaR-CONICET - UCC - UNC, 
Argentina) The educative experience in a technical high school in Córdoba (Argentina): An ethnographic 
analysis from the pragmatism of John Dewey [A experiência educativa numa escola técnica de ensino 
médio em Córdoba (Argentina): Uma análise etnográfico através do pragmatismo de John Dewey]   

6 Mariana Claudia Broens; Camila da Cruz Silva (FFC UNESP – Marília, Brasil) Hábitos virtuais e conduta 
moral: Um estudo pragmaticista [Virtual habits and moral conduct: A pragmaticist study]  

  

7 Gabriel Engel Ducatti (UNESP - FFC - Marília, Brasil) Ação social e o conceito de verdade: Considerações 
peirceanas. [Social action and the concept of truth: Peircean considerations] 

  

8 Natan Aparecido da Cunha Esbravilheri (UNESP – FFC – Marília, Brasil) O método científico na fixação 
de crenças: Uma análise política [The scientific method in fixation of the belief: A political analysis] 

  

9 Eduardo Messias Marton de Faria; Marcos Antonio Alves (UNESP – FFC – Marília, Brasil) Ação e livre-
arbítrio: Problemas acerca da autonomia e responsabilidade na perspectiva de Thomas Nagel [Action 
and free will: Problems about autonomy and responsibility in Thomas Nagel’s perspective] 

  

10 Tobias Faria (FIL - PUC-SP, Brasil) Lugar e importância do realismo escolástico de Charles S. Peirce 
[Position and importance of the scholastic realism of Charles S. Peirce]   

11 Sabrina Balthazar Ramos Ferreira (UNESP - FFC - Marília, Brasil) Informação ecológica e informação 
semiótica: O papel da formação dos hábitos. [Ecological information and semiotic: The role of habit 
formation] 

  

12 Bruna Marcela Furlan (UNESP – FFC – Marília, Brasil) Os limites da socialização e individualização na 
filosofia da educação de Richard Rorty [The limits from socialization and individualization in the philosophy 
of education of Richard Rorty] 
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13 Maria Eunice Quilici Gonzalez; Renata Silva Souza; Fernanda Farinelli; Tatiane Pereira da Silva 
(UNESP -Marília, Brasil) Admirabilidade e ação autônoma: Uma reflexão filosófica na era do Big Data 
[Admirableness and autonomous action: An investigation in the age of Big Data] 

  

14 Gabriel Von Prata Lazaro (UNESP – FFC – Marília, Brasil) Peirce e a tenacidade: A política pragmatista 
em Rorty [Peirce and tenacity: The pragmatist politics in Rorty] 

  

15 Júlia Rodrigues de Lima; Emanuelly Nakaryn Rodrigues (UNESP – FFC – Marília, Brasil) A empatia 
como expressão de conduta admirável [Empathy as an expression of admirable conduct] 

  

16 Cristhian Lucas (UNICENTRO – Brasil) Campos da realidad: Uma análise semiótica da interação entre 
fotografia e um elemento externo à imagem na série da artista argentina Ananké Assef [Campos de 
realidad: A semiotic analysis of the interaction between photography and an external element to the image 
in the series of the argentine artist Ananké Assef] 

  

17 Gabriela Lima Mascarenhas Moreira; Eluiza Bortolotto Ghizzi (UFMS, Brasil) Desdobramentos do 
pragmatismo peirciano no “pragmatismo interativo” de Montaner para a arquitetura [Developments of 
Peircean pragmatism in Montaner's "interactive pragmatism" for architecture] 

  

18 Joaquim Felipe Mourão (UNESP - Marília, Brasil) O ensino de filosofia no Brasil: Uma perspectiva 
pragmatista [The teaching of philosophy in Brazil: A pragmatist perspective]   

  Artur Smoliak de Oliveira (UNESP – FFC – Marília, Brasil) O método da autoridade na fixação de 
crenças: Uma análise política [The method of authority in fixation of belief: A political analysis]   

19 Valdirene Aparecida Pascoal (UNESP - FFC - Marília, Brasil) Informação semiótica e ação autônoma: 
Uma alternativa frente ao direcionamento da conduta [Semiotic information and autonomous action: An 
alternative to directing conduct]   

20 Felipe Eleutério Pereira; Mariana Claudia Broens (UNESP-Marília - Brasil/ FAPESP/CNPq -no. 
2018/06147-7) Computação vestível e pessoalidade: Uma abordagem pragmática do conceito de 
privacidade [Wearable computing and personhood: A pragmatic approach to the concept of privacy]   

21 Isabele Vieira Salsmam (UNESP - FFC - Marília, Brasil) A ação na perspectiva de Peirce em “A Fixação da 
crença” [The action from Peirce’s perspective in “Fixing beliefs”]   

22 Edna Alves de Souza; Max Rogério Vicentini (UNESP, UEM, Brasil) Consequências da naturalização da 
informação: Considerações a partir da máxima pragmaticista [Consequences of the naturalization of 
information: Considerations from the pragmaticist maxim]   

23 Bárbara Linda Tavares; Mariana Claudia Broens (UNESP - FFC - Marília, Brasil) Teorias causais da ação 
e pragmaticismo: Um diálogo possível? [Causal theories of action and pragmaticism: A possible dialogue?]   

 


