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PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA E AUTOCONHECIMENTO: 
USO PESSOAL E PROFISSIONAL



BEM-VINDO



A PUCRS
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma
das melhores universidades da América Latina.

Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o Tecnopuc,
parque tecnológico que abriga 120 organizações e mais de 6,3 mil postos
de trabalho, o Museu de Ciências e Tecnologia, o Instituto do Cérebro,
entre outras estruturas que compõem um ecossistema acadêmico e
profissional, com linhas completas de formação em nível de Graduação,
Pós-graduação Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado).

Com a Escola de Humanidades, a PUCRS tem por objetivo superar a
tendência de fragmentação e refletir sobre o ser humano como totalidade
de sentido, na esteira da frase lapidar de Fernando Pessoa: “Minha alma é
uma orquestra oculta; não sei que instrumentos tange e range, cordas e
harpas, tímbales e tambores, dentro de mim. Só me conheço como
sinfonia”. E fazendo uso da metáfora musical, queremos realizar essa
tarefa, não enquanto indivíduos isolados, mas como orquestra. Tenho a
convicção de que os membros da Escola dominam seus instrumentos
musicais, conhecem bem suas respectivas partituras. No entanto, o
espírito da Escola vai além dessa dimensão: não basta termos excelentes
solistas. E esse será um aprendizado gradativo e permanente nos próximos
anos. A Pós-graduação em FIlosofia e Autoconhecimento: uso pessoal e
profissional é resultado de décadas de história e aperfeiçoamento da
PUCRS e sua Escola de Humanidades.

bem-vindo

Campus, considerado um dos melhores do Brasil.Biblioteca Central, a mais moderna da América Latina.
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O UOL EdTech
O UOL EdTech é o parceiro tecnológico da PUCRS. Isso significa que a
PUCRS é a responsável acadêmica pelos cursos, ou seja, cria, cadastra e
reconhece as pós-graduações no MEC, além de realizar toda a gestão
acadêmica. As aulas acontecem no campus da Universidade, com
certificado de pós-graduação (especialização) da própria PUCRS.

Por sua vez, o UOL EdTech se responsabiliza pelos aspectos tecnológicos
dos cursos, como gravação, edição, disponibilização via internet,
plataforma, site de matrículas e todos os demais elementos que podem
contribuir para tornar o curso mais atrativo e prático.

A palavra EdTech é um termo em inglês que significa tecnologia para
educação. O UOL EdTech é a maior empresa do ramo no Brasil, e uma das
mais consolidadas do mundo. Faz parte do UOL, maior referência do país
em conteúdo, produtos e serviços de internet. A união entre a solidez
acadêmica da PUCRS e a expertise do UOL em tecnologia, mídias e
conteúdo, torna esta pós-graduação uma iniciativa de excelência,
garantida por dois gigantes em suas áreas de atuação.

bem-vindo
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A maior empresa de EdTech do Brasil, composta por 6 empresas, líderes em seus segmentos.



Por que escolher o PUCRS Online

diferenciais
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1. GRANDES PROFISSIONAIS DA ÁREA

Tenha aula com profissionais que são grandes pensadores do Brasil e do mundo,

autores consagrados e referências acadêmicas.

2. LIBERDADE

Assista às aulas e acompanhe todos os conteúdos de onde e quando quiser - e

conte com o apoio da PUCRS em todos esses momentos.

Se você for aluno presencial, também terá acesso ao material disponível na

plataforma online do curso.

3. AULAS ONLINE IGUAIS ÀS PRESENCIAIS

Os cursos do PUCRS Online são gravados em alta resolução e disponibilizados

em uma plataforma moderna e intuitiva, em vídeos de alta qualidade e material

de apoio leve e atrativo.

4. UMA DAS MELHORES UNIVERSIDADES

A PUCRS é considerada a Melhor Universidade Privada no Brasil (Ranking Folha),

e uma das melhores da América Latina (Ranking Times Higher Education). Além

disso, seus cursos estão entre os Melhores programas de Pós-graduação do

Brasil (Ranking Capes).



O que os alunos dizem 

depoimentos
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Danilo Mendonça

do Ceará, aluno da Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e 

Banking

“Com cursos online de extrema qualidade – como os da PUCRS –
torna-se cada vez mais cômodo estudar no conforto da minha casa.”

Silvia Rehn

do Rio de Janeiro, aluna do MBA em Gestão, Empreendedorismo e 

Marketing

“Fazer este MBA foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha

vida. Cada vez fico mais feliz por ter me inscrito. Um divisor de águas.

Uma seleção de conhecimento extremamente importante de uma

forma enxuta e rápida. #Amandoprofundamente.”



O que os alunos dizem 

depoimentos
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Daiane Polo

de Cuiabá, aluna da Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e 

Banking

“Tenho que parabenizar a PUC pela iniciativa de trazer grandes

professores para as aulas. Quando me inscrevi na pós, o que mais me

atraiu foi o quadro de professores. Hoje vejo que o que estas aulas

estão agregando é bem superior ao quadro de professores. Em todas

as aulas que assisti até agora aprendi algo de muito importante, que

está me ajudando no desenvolvimento da minha carreira profissional.

Parabéns aos idealizadores desta pós-graduação. Excelente!!”

William Avancini

de São Paulo, aluno do MBA em Gestão, Empreendedorismo e 

Marketing 

“Nunca imaginei tamanha produtividade no ensino EAD. Consigo

acompanhar as aulas, pausar o professor quando fala de um assunto

que desconheço, ler sobre o assunto, absorver o conceito, retornar e

continuar a aula. Posso parar para ir ao banheiro, tomar café e

retornar sem que eu perca a linha de raciocínio, o que é impossível

em uma aula presencial! Posso assistir aulas no conforto de minha

casa, no meu sofá ou mesmo à beira da piscina (...) Parabéns PUCRS!

Parabéns UOL EdTech!”



METODOLOGIA 
DAS AULAS





metodologia

Para cada disciplina, uma 
dupla de professores
São 19 disciplinas ministradas por uma dupla de professores. As duplas são
formadas por um professor da PUCRS, responsável pela parte acadêmica,
como programação de conteúdo, avaliações e materiais complementares;
e um professor convidado, escolhido especialmente por ser um dos
maiores especialistas do Brasil e do mundo dentro do conteúdo da
disciplina.

Cada disciplina tem três encontros, entre os quais, em média, dois são
ministrados pelo professor convidado.

O resultado disso é que você tem uma formação com solidez acadêmica e,
ao mesmo tempo, aplicada à realidade.

EXEMPLO

Disciplina: Perdas e ganhos: a passagem do tempo

Professor da PUCRS:
Eduardo Luft

Professora Convidada: 
Lya Luft
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Bases do Curso

estrutura
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...PROFESSORES CONVIDADOS...

Luiz Felipe Pondé, Leandro Karnal, Olgária Matos, Lya Luft, Mihaly
Csikszentmihalyi, Luís Mauro Sá Martino, Luciano Marques de Jesus,
Pedro de Santi, Scott Randall Paine, Oswaldo Giacoia Junior, Fabricio
Carpinejar, Zeca de Mello, Draiton Gonzaga, Leila Ferreira, Marcelo
Gleiser, Ricardo Wainer, Leonardo Agostini e Juremir Machado da Silva.

...METODOLOGIA...

As aulas são realizadas sempre por uma dupla de professores. Um é
profissional referência no Brasil e no Mundo (professor convidado) e o
outro um professor da PUCRS, responsável acadêmico pelas avaliações
e materiais complementares. Cada disciplina tem três encontros, sendo
dois ministrados pelo professor convidado. São 19 disciplinas no total,
que aliam conhecimento filosófico, aplicado à realidade, para uso
profissional e pessoal.

...FORMAÇÃO EM UM ANO...

O curso tem duração de 12 meses, sendo nove meses para cursar as
disciplinas e três meses para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É
possível pedir a prorrogação de prazo para realização do TCC por mais
três meses. A carga horária é de 363 horas.



Bases do Curso

estrutura
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...TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) NA MODALIDADE

ONLINE...

A última disciplina do curso é a de Oficina de Filosofia, Sentido da Vida e
Conhecimento de Si. Nela, o aluno desenvolve um projeto para aplicação
prática ou reflexão teórica sobre os temas vistos ao longo da pós-graduação.
Esse projeto é o que será utilizado como TCC. Após o término da disciplina, o
aluno recebe ainda três horas de orientação para aprimorar seu projeto.

...MODALIDADES...

Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também
está disponível na modalidade online para todo o Brasil.

...MODALIDADE ONLINE...

Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial.
A equipe da PUCRS realiza a cobertura audiovisual dos encontros presenciais
e edita os vídeos com alta qualidade, dando destaque aos professores
convidados enquanto interagem com a turma.



Bases do Curso

escolha
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...CONFORTO E ACESSIBILIDADE...

A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência da 
sala de aula. Além disso, a turma online recebe materiais 
complementares e realiza avaliações para cada disciplina dentro da 
plataforma de ensino.

...PROVA FINAL...

Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova à
distância, validando os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o
curso.

...CERTIFICADO DE CONCLUSÃO...
O curso concede Certificado de Especialista em nome da PUCRS, uma 
das maiores e melhores universidades da América Latina. O nome oficial 
do curso, que será emitido no certificado de conclusão de pós-graduação 
é em Filosofia e Autoconhecimento: Uso Pessoal e Profissional.



COMO 
CURSAR?



modalidades
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Você escolhe uma, entre duas 
opções

100% ONLINE

A turma online é uma ótima solução para quem deseja ter os mesmos

benefícios da turma presencial, de forma mais confortável e acessível. A

plataforma virtual proporciona a mesma experiência e qualidade do curso

presencial. A equipe da PUCRS filma com qualidade de cinema as aulas da

modalidade presencial, otimiza o material gravado e o disponibiliza para a

turma online.

Você assistirá às aulas presenciais como se estivesse lá. Além disso, esse

conteúdo é mesclado com materiais complementares para estudo, o que

torna sua experiência ainda mais enriquecedora. Há ainda um fórum

online no qual os alunos podem fazer perguntas aos professores, além de

compartilhar conhecimento e ideias com os colegas.

As aulas da turma presencial acontecem em Porto Alegre/RS, com uma

média de seis encontros por mês. As vagas são limitadas para alunos

selecionados que desejam e podem estar presente fisicamente nas aulas,

assistindo a grandes nomes da filosofia no Brasil e no mundo.

PRESENCIAL



…………ACESSO…..

…………CONTEÚDO…..

…………CERTIFICAÇÃO…..

Características dos cursos 
Presencial e Online

modalidades

A Certificação é a mesma, tanto para a modalidade presencial como para a online.

Os alunos do curso online têm acesso ao mesmo conteúdo e metodologia
disponibilizados aos alunos do curso presencial - inclusive às aulas, que acontecem
presencialmente e são filmadas em alta qualidade.

A única diferença entre as modalidades é que o aluno online acompanhará o
conteúdo exclusivamente por meio dos materiais disponíveis na plataforma digital,
incluindo vídeos, leituras, exercícios e avaliações.

=
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CONHEÇA 
O CURSO



proposta
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Pós-graduação em Filosofia 
e Autoconhecimento: uso 
pessoal e profissional
O curso tem o objetivo de formar pessoas capazes de promover
reflexões filosóficas e sobre si, buscando aplicá-las na sua vida pessoal
e profissional. Busca o desenvolvimento dos conhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias para que possam evoluir o
desempenho dos diferentes papéis que ocupam em suas vidas.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Duração mínima de 12 meses:
9 meses de disciplinas + 3 meses de TCC

CARGA HORÁRIA

363 horas de aulas.



professores
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Leandro Karnal
Historiador e um dos principais

pensadores do Brasil

Olgária Matos
Doutora em Filosofia, Professora e Escritora

Lya Luft
Uma das maiores escritoras do País

...Disciplina:...
História da Filosofia:
ser, conhecer, dizer

...Disciplina:...
A convivência humana:

filosofia política

...Disciplina:...
Perdas e ganhos: a

passagem do tempo

Luiz Felipe Pondé
Filósofo e colunista do

Jornal Folha de São Paulo 

...Disciplina:...
Propósito de vida e trabalho

Mihaly Csikszentmihalyi
Criador do conceito de "Flow"

e  Doutor em Psicologia 

...Disciplina:...
Espiritualidade, Flow,

Mindfulness

Pedro de Santi
Psicanalista, Professor e Escritor

Scott Randall Paine
Filósofo, Doutor pela Universidade

Pontifícia Tomás de Aquino de Roma

...Disciplina:...
Carreira e vida pessoal

...Disciplina:...
Filosofia Oriental

Luís Mauro Sá Martino
Professor e Escritor

...Disciplina:...
Tempo: administração

e prioridades

Zeca de Mello
Professor e Teólogo

...Disciplina:...
Felicidade, emoções positivas, bem-

estar, empatia



professores
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Oswaldo Giacoia Junior
Filósofo e escritor brasileiro, reconhecido 

internacionalmente como grande
estudioso da obra de Nietzsche

...Disciplina:...
Nietzsche hoje: desafios
da vida contemporânea

Luciano Marques de Jesus
Um dos maiores especialistas do

Brasil em Viktor Frankl e Logoterapia

...Disciplina:...
Terapia do sentido

da vida: logoterapia

Fabricio Carpinejar
Poeta, escritor e um dos mais

reconhecidos nomes da mídia nacional

...Disciplina:...
Estética: a beleza do

mundo explicada

Draiton Gonzaga
Mestre em Filosofia e Direito

Leila Ferreira
Jornalista e escritora

...Disciplina:...
Pensar ordenadamente: lógica

...Disciplina:...
Vivendo bem em todas

as etapas da vida

Marcelo Gleiser
Cientista de renome internacional,

professor titular de física e astronomia
no Dartmouth College

...Disciplina:...
Os Segredos da Existência:

Realidade e Metafísica

Ricardo Wainer
Diretor Presidente da Wainer Psicologia e 

Grupo Wainer

...Disciplina:...
Administração do estresse e saúde 

mental

Leonardo Agostini
Mestre e Doutor em Filosofia

...Disciplina:...
Ética e vergonha na cara

Juremir Machado da Silva
Professor, Historiador e Autor de Livros

...Disciplina:...
Conhece-te a ti mesmo



professores
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PROFESSORES PUCRS

Doutor Draiton Gonzaga de Souza

Doutor Eduardo Luft

Doutor Fabio Caprio Leite de Castro

Doutor Leonardo Machado da Silva

Doutor Luciano Marques de Jesus

Doutor Paulo Kroeff

Doutor Ronel Alberti da Rosa

Doutor Sérgio Augusto Sardi

Doutora Alessandra Rodrigues Gonzaga

Doutora Manoela Ziebell de Oliveira

Especialista Bibiana Balen Zereu Dreifus

Especialista Fernanda Müller Heuser

Mestre Eduardo Silva Ribeiro

Mestre Leonardo Agostini

Mestre Lucas Elias Rosito

Mestre Tárcio Soares

Especialista Gabriel Carneiro Costa



PLANO DE 
DISCIPLINAS



Estrutura de assuntos abordados

BASES DA FILOSOFIA

- A Convivência Humana: Filosofia Política

- História da Filosofia: Ser, Conhecer, Dizer

- Os Segredos da Existência: Realidade e Metafísica

- Estética: a Beleza do Mundo Explicada

- Pensar Ordenadamente: Lógica

- Filosofia Oriental

disciplinas

SENTIDO DA VIDA E APLICAÇÕES DA FILOSOFIA

- Tempo: Administração e Prioridades

- Terapia do Sentido da Vida: Logoterapia

- Administração do Estresse e Saúde Mental

- Perdas e Ganhos: a Passagem do Tempo

- Propósito de Vida e Trabalho

- Espiritualidade, Flow, Mindfulness

- Vivendo Bem em Todas as Etapas da Vida

CONHECIMENTO DE SI (AUTOCONHECIMENTO)

- Carreira e Vida Pessoal

- Nietzsche Hoje: Desafios da Vida Contemporânea

- Ética e Vergonha na Cara

- Felicidade, Emoções Positivas, Bem-estar, Empatia

- Conhece-te a ti mesmo

- Oficina de Filosofia, Sentido da Vida e Conhecimento de Si
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DISCIPLINA
A CONVIVÊNCIA HUMANA: FILOSOFIA 
POLÍTICA

EMENTA

Estudo da relação entre indivíduo, sociedade (instituições sociais) e Estado.
Investigação sobre as virtudes, o bem, a ação moral, a justiça, a felicidade,
finalidade, perfeccionismo, consequencialismo, bem-estar, utilidade, o dever
moral, o imperativo categórico e a motivação para o agir moral.

PROFESSORA CONVIDADA

…OLGÁRIA MATOS…

Mestre em Filosofia pela Universidade de Paris (França) e doutora em
Filosofia pela USP, é professora titular do departamento de Filosofia da
USP e do departamento de Filosofia da Unifesp. Autora dos livros "Os
Arcanos do inteiramente Outro: a Escola de Frankfurt, a Melancolia e a
Revolução", "O Iluminismo Visionário: Benjamin, leitor de Descartes e
Kant", "Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo contemporâneo",
"Palíndromos Filosóficos: entre mito e história", entre outros.

PROFESSOR PUCRS

…DRAITON GONZAGA DE SOUZA…

Draiton Gonzaga de Souza é Bacharel em Filosofia e em Direito.
Realizou o mestrado em Filosofia e em Direito. Concluiu o doutorado
em Filosofia pela Universidade de Kassel (Alemanha), em 1998, com
bolsa CAPES-DAAD. Realizou pós-doutorado na Universidade de
Tübingen (Prof. Dr. Otfried Höffe) e no Hegel-Archiv, da Universidade de
Bochum (Prof. Dr. Walter Jaeschke), como bolsista da Fundação
Alexander von Humboldt. Recebeu, em 2003, prêmio do DAAD, e, em
2013, da Fundação Alexander von Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis)
devido ao engajamento na cooperação acadêmica Brasil-Alemanha. É
Professor Titular e Decano da Escola de Humanidades da PUCRS,
atuando, na graduação e na pós-graduação, como Professor
Permanente no PPG em Filosofia e no PPG em Direito da PUCRS. É
Advogado, Tradutor Público e Intérprete Comercial concursado para o
idioma alemão e Vice-Direitor do CDEA (Centro de Estudos Europeus e
Alemães - UFRGS-PUCRS-DAAD).

disciplinas
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DISCIPLINA
HISTÓRIA DA FILOSOFIA: SER, 
CONHECER, DIZER

EMENTA

Introdução à história do pensamento filosófico ocidental. Análise dos principais
temas filosóficos e respectivos períodos da História da Filosofia. Articulação dos
problemas filosóficos com a vida concreta.

PROFESSOR CONVIDADO

…LEANDRO KARNAL…

Historiador com especialização em História da América, doutor em
História Social pela USP, com pós-doutorado pela UNAM (México) e pelo
CNRS (Paris), professor e escritor. Sua formação une História Cultural,
Antropologia e Filosofia, e suas publicações abordam temas como
ensino, filosofia, história, política e comportamento.

PROFESSOR PUCRS

…LEONARDO AGOSTINI…

Licenciado, Mestre e Doutorando em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na linha de
pesquisa Ética e Filosofia Política. Coordenador do Centro de Pastoral e
Solidariedade na PROEX-PUCRS. Coordenador do Curso de
Especialização em Direitos Humanos na PUCRS - II Edição.

disciplinas
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DISCIPLINA
OS SEGREDOS DA EXISTÊNCIA: 
REALIDADE E METAFÍSICA

EMENTA

Investigação dos aspectos mais gerais da realidade: existência, espaço, tempo,
causalidade e universais.

PROFESSOR CONVIDADO

…MARCELO GLEISER…

É um cientista de renome internacional, professor titular de física e
astronomia no Dartmouth College, doutorado pelo King's College de
Londres em 1986. É autor de mais de 100 artigos especializados e
centenas de ensaios, publicados desde o New York Times à revistas
infantis. Detentor do Presidential Faculty Fellows Award, dado pelo
então presidente Bill Clinton, conselheiro da Sociedade Americana de
Física, vencedor de três prêmios Jabuti, autor de 14 livros com
traduções em 15 línguas, presença em diversos documentários e séries
de TV no Brasil e no mundo, colunista da Folha de São Paulo desde 1997
a 2018, diretor do recém-criado Instituto de Engajamento
Interdisciplinar do Dartmouth College. Marcelo é um dos intelectuais
públicos de maior impacto no pensamento contemporâneo brasileiro e
mundial. Em 2019, foi o primeiro latino-americano a vencer o Prêmio
Templeton, um dos mais prestigiosos do mundo.

PROFESSOR PUCRS

…LUCIANO MARQUES DE JESUS…

Realizou estudos de graduação em Estudos Sociais (1985), em Teologia
(1987), em Filosofia (1997) e em Psicologia (2015) pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1996) e
doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (2003). Foi coordenador do curso de Filosofia e diretor da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS (2009).
Atualmente é professor titular e Decano Associado da Escola de
Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos
seguintes temas: Introdução à Filosofia; Ética e Cidadania; Antropologia
Filosófica; Descartes e Filosofia Moderna; Viktor Frankl, Logoterapia e
sentido da vida.

disciplinas
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DISCIPLINA
ESTÉTICA: A BELEZA DO MUNDO 
EXPLICADA

EMENTA

Reflexão sobre a sensibilidade como problema filosófico.

PROFESSOR CONVIDADO

zFABRICIO CARPINEJAR…

Poeta e escritor brasileiro. Aclamado por grandes autores, como Luís
Fernando Veríssimo e Millôr Fernandes, é atualmente um dos mais
reconhecidos nomes da mídia nacional. É comentarista do programa
Encontro (Globo) e colunista dos jornais Zero Hora e Glob. Publicou
mais de 40 obras e foi 20 vezes premiado pela irreverência de sua
escrita, e se tornou uma das 27 personalidades mais influentes da
internet (mais de 1 milhão de leitores mensais), segundo a revista
Época.

PROFESSOR PUCRS

…RONEL ALBERTI DA ROSA…

É Bacharel pela Musikhochschule Köln, Alemanha (1991), Mestre em
Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(2002) e Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (2004), com Estágio de Pesquisa na Universidade
Karl Eberhard, de Tübingen (Alemanha). Atualmente é professor
adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da
Faculdade IDC. Atua na área de Filosofia, com ênfase em Estética,
principalmente em temas interdisciplinares de Música e Filosofia.
Realizou (2009/2010) estágio de pesquisa (Pós-doutorado) em Ética na
Mídia, na Technische Universität Kaiserslautern, Alemanha.

disciplinas
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DISCIPLINA
PENSAR ORDENADAMENTE: LÓGICA

EMENTA

Introdução filosófica aos conceitos fundamentais e aos métodos da Lógica.
Lógica clássica e contemporânea. Estudo das Falácias.

PROFESSOR CONVIDADO

…DRAITON GONZAGA DE SOUZA…

Draiton Gonzaga de Souza é Bacharel em Filosofia e em Direito.
Realizou o mestrado em Filosofia e em Direito. Concluiu o doutorado
em Filosofia pela Universidade de Kassel (Alemanha), em 1998, com
bolsa CAPES-DAAD. Realizou pós-doutorado na Universidade de
Tübingen (Prof. Dr. Otfried Höffe) e no Hegel-Archiv, da Universidade de
Bochum (Prof. Dr. Walter Jaeschke), como bolsista da Fundação
Alexander von Humboldt. Recebeu, em 2003, prêmio do DAAD, e, em
2013, da Fundação Alexander von Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis)
devido ao engajamento na cooperação acadêmica Brasil-Alemanha. É
Professor Titular e Decano da Escola de Humanidades da PUCRS,
atuando, na graduação e na pós-graduação, como Professor
Permanente no PPG em Filosofia e no PPG em Direito da PUCRS. É
Advogado, Tradutor Público e Intérprete Comercial concursado para o
idioma alemão e Vice-Direitor do CDEA (Centro de Estudos Europeus e
Alemães - UFRGS-PUCRS-DAAD).

PROFESSOR PUCRS

…EDUARDO SILVA RIBEIRO…

Possui graduação em Filosofia (Licenciatura Plena) pela Universidade
Federal de Pelotas (2003) e mestrado em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Atualmente cursa o
doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (2006). Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase
em Lógica e Epistemologia.
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DISCIPLINA
FILOSOFIA ORIENTAL

EMENTA

Introdução ao mundo do pensamento filosófico oriental. Estudo por contraste
e comparação, a especificidade das formas mais características do
pensamento ocidental e oriental. Filosofia e meditação.

PROFESSOR CONVIDADO

…SCOTT RANDALL PAINE…

Professor Associado IV da UnB, com estudos na Universidade de
Chicago (EUA), é graduado em Classical Antiquities (Latim e Literatura
Latina) pela Universidade de Kansas (EUA), em Filosofia e em Teologia,
mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Pontifícia de Tomás de
Aquino (Roma), com pós-doutorado na Hochschule für Philosophie de
Munique (Alemanha). Foi pesquisador visitante na Universidade
Nacional de Cingapura e no Centro para o Estudo das Religiões
Mundiais da Universidade de Harvard (EUA). Tem experiência nas áreas
de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião, com ênfase em Filosofia
Medieval, Filosofia Oriental, Antropologia Filosófica, Metafísica e
Teologia e Filosofia Comparadas. Entre suas publicações, está o livro
sobre o pensamento de G.K. Chesterton, a antologia dos escritos de
Bernard Kelly, além de vários capítulos de livros e artigos sobre
questões filosóficas e religiosas em português e inglês.

PROFESSOR PUCRS

…SÉRGIO AUGUSTO SARDI…

Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul. Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas,
SP. Professor Adjunto da Escola de Humanidades da PUCRS. Tem
experiência na área de Filosofia, atuando nos seguintes temas:
Metodologia do Ensino de Filosofia, Filosofia com Crianças, Filosofia da
Linguagem, Filosofia Antiga, Ética Ambiental, Dialética, Metafísica,
platonismo, bergsonismo. Membro do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar
e do GT Dialética. Coordenador do Projeto de Pesquisa Mantanologia do
Filosofar: o autoaprender/autoensinar na práxis docente (Sipesq/Pucrs).
Membro dos Grupos de Pesquisa Cabeça de Criança (Faced/Ufrgs) e
Sistema e Estrutura: da ontologia matemática à biolinguística (PPG
Filosofia - PUCRS). Idealizador e fundador das Olimpíadas de Filosofia
com Crianças e das Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul.
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DISCIPLINA
TEMPO: ADMINISTRAÇÃO E 
PRIORIDADES

EMENTA

O tempo como recurso escasso ou abundante, e seu significado intelectual e
filosófico. O entendimento da dimensão temporal sob a ótica filosófica, bem
como a aplicação prática sobre como entender prioridades e administrar o
tempo para aumentar produtividade, gerar bem-estar e otimizar
desempenho.

PROFESSOR CONVIDADO

…LUÍS MAURO SÁ MARTINO…

Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP. Foi pesquisador-bolsista na
School of Political, Social and International Studies na University of East
Anglia (Inglaterra). É professor no mestrado, na graduação e na pós-
graduação lato sensu na Cásper Líbero. Também leciona no curso de
Música da Faculdade Cantareira. Coautor de "O habitus na
Comunicação" e autor de "Mídia e Poder Simbólico", "Comunicação:
troca cultural", "Estética da Comunicação", "Teoria da Comunicação:
ideias e conceitos" e "Comunicação e Identidade".

PROFESSORA PUCRS

…MANOELA ZIEBELL DE OLIVEIRA …

Possui graduação (2007), Mestrado (2010), e Doutorado (2014) em
Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Participou da Missão de Curta Duração da Universidade Federal do
Rio Grande Sul na Katholieke Universiteit Leuven, sob orientação da
PhD. Nicky Dries, e do Programa de Doutorado Sanduiche na Ohio
University, OH/USA, no CAREER, grupo de pesquisas sobre turnover
voluntário e retenção de profissionais, coordenado pelo PhD.
Rodger W. Griffeth. Participa do Scientific Talent Research Team
(START), o primeiro grupo de pesquisa acadêmica sobre talentos no
mundo, organizado por pesquisadores da KU Leuven. Tem
experiência como orientadora profissional e consultora de carreira.
Seu principal interesse de pesquisa é o estudo do desenvolvimento
de carreira em diferentes etapas da vida e em contextos culturais.
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DISCIPLINA
TERAPIA DO SENTIDO DA VIDA: 
LOGOTERAPIA

EMENTA

Introdução aos problemas e conceitos fundamentais da Terceira Escola
Vienense de Psicoterapia, a Logoterapia. Compreensão dos aspectos essenciais
do ser humano segundo Frankl. Reflexão sobre as principais concepções
logoterapêuticas e suas aplicações.

PROFESSOR CONVIDADO E PUCRS

…LUCIANO MARQUES DE JESUS…

Realizou estudos de graduação em Estudos Sociais (1985), em Teologia
(1987), em Filosofia l (1997) e em Psicologia (2015) pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1996) e
doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (2003). Foi coordenador do curso de Filosofia e diretor da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS (2009).
Atualmente é professor titular e Decano Associado da Escola de
Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos
seguintes temas: Introdução à Filosofia; Ética e Cidadania; Antropologia
Filosófica; Descartes e Filosofia Moderna; Viktor Frankl, Logoterapia e
sentido da vida.

PROFESSOR PUCRS

…PAULO KROEFF…

Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul(1974), especialização em Terapia Familiar e de
Casal pela Universidad Pontificia Comillas(1998) e doutorado em
Psicologia pela Universidad Autónoma de Madrid (1999). Atualmente é
professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Tratamento e
Prevenção Psicológica. Atuando principalmente nos seguintes temas:
Psicooncologia, personalidade resistente ao estresse, sentido de vida,
câncer, Logoterapia.
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DISCIPLINA
ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE E SAÚDE 
MENTAL

EMENTA

A disciplina se propõe a examinar a moderna noção, fisiologia e filosofia do
stress, bem como os fatores psicossociais associados ao sentimento de stress
ou bem-estar, apresentando formas de lidar com essas condições, tanto para
utilização própria como para orientação a terceiros.

PROFESSOR CONVIDADO

…RICARDO WAINER…

Psicólogo, Doutor em Psicologia, Mestre em Psicologia Social e da
Personalidade, Especialista em Terapia do Esquema, com treinamento
avançado (New Jersey/New York Schema Institute – 2011). Supervisor
credenciado em Terapia do Esquema (International Society of Schema
Therapy – 2013). Pesquisador em Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental e em Ciências Cognitivas, Professor Titular da
Faculdade de Psicologia da PUCRS, Diretor da Wainer Psicologia
Cognitiva, Coordenador e Professor do Curso de Formação em Terapia
do Esquema da Wainer Psicologia Cognitiva - Porto Alegre (primeiro
curso do Brasil com credenciamento e selo da ISST). Idealizador e ex-
coordenador/professor do Curso de Especialização em Psicoterapia
Cognitivo-Comportamental (WP 2006-2013).

PROFESSOR PUCRS

…LUCAS ELIAS ROSITO…

Formado em Psicologia pela PUCRS (2003). Mestre pelo Pós-graduação
de Epidemiologia da UFRGS (2008). Tem experiência na área de
Psicologia Clínica e Esportiva (tendo participado como Psicólogo nos
Jogos Olímpicos de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016 a convite da
Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Vela).
Desenvolve trabalho de Psicologia aplicada a competição para o
SENAC-RS no projeto Olimpíada do Conhecimento e WorldSkills.
Atualmente é professor de Psicologia na PUCRS. Ênfase em Intervenção
Terapêutica de orientação cognitivo-comportamental, atuando
principalmente nos seguintes temas: psicologia clínica de orientação
cognitivo-comportamental e psicologia do esporte.
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DISCIPLINA
PERDAS E GANHOS: A PASSAGEM DO 
TEMPO

EMENTA

Conceitos e reflexões sobre o tempo e sua relação com conquistas, sucessos,
perdas e fracassos. Como encontrar sentido em meio às oscilações da vida.

PROFESSORA CONVIDADA

…LYA LUFT…

Formada em Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas, mestre em
Linguística pela PUCRS e em Literatura Brasileira pela UFRGS. Foi
tradutora e professora universitária. É escritora e reconhecida por sua
luta contra os estereótipos sociais. Sua produção literária reúne poesias,
ensaios, contos, literatura infantil, crônicas e romances.

PROFESSOR PUCRS

…EDUARDO LUFT…

Mestre (1994) e Doutor em Filosofia (1999) pela PUCRS (/Heidelberg,
Alemanha (1998): doutorado sanduíche). Pós-doutorado em Frankfurt
(Alemanha, 2010). Professor com dedicação exclusiva no Pós-Graduação
de Filosofia da PUCRS. Professor visitante na Pós-Graduação de
Filosofia em Bonn (Alemanha, 2012) (bolsista: Erasmus Mundus -
Europhilosophie). Livros: "Ideia e Movimento" (coautor: Cirne-Lima.
Civilização Brasileira: 2012); "Criança Pensa" (coautor: Lya Luft. Record:
2009); "Sobre a coerência do mundo" (Civilização Brasileira: 2005); "As
sementes da dúvida" (Mandarim: 2001) e "Para uma crítica interna ao
sistema de Hegel" (Edipucrs: 1995). Membro-fundador e colíder dos
grupos de pesquisa "Dialética" e "Filosofia sistemática: dialética e
filosofia do direito", registrados no CNPQ. Tópicos de interesse: dialética
(Platão, Hegel), idealismo alemão, filosofia da ciência, teoria dos
sistemas adaptativos complexos e teoria de redes.
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DISCIPLINA
PROPÓSITO DE VIDA E TRABALHO

EMENTA

Estudo do trabalho humano como obra e como sofrimento (Poesis e tripalium).
Apresentação de inquietações propositivas sobre ética, liderança e vida
profissional.

PROFESSOR CONVIDADO

…LUIZ FELIPE PONDÉ…

Doutor em Filosofia pela USP e pela Universidade de Paris 8 (França),
coordenador do curso e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e
Marketing da FAAP, professor da Pós-Graduação em Ciências da
Religião da PUC-SP. Tem pós-doutorado pelas Universidades de Tel Aviv
(Israel) e Giessen (Alemanha), é membro da Société Internationale pour
l’Étude de la Philosophie Médiévale (Bélgica) e colunista da Folha de
São Paulo.

PROFESSOR PUCRS

…DRAITON GONZAGA DE SOUZA…

Draiton Gonzaga de Souza é Bacharel em Filosofia e em Direito.
Realizou o mestrado em Filosofia e em Direito. Concluiu o doutorado
em Filosofia pela Universidade de Kassel (Alemanha), em 1998, com
bolsa CAPES-DAAD. Realizou pós-doutorado na Universidade de
Tübingen (Prof. Dr. Otfried Höffe) e no Hegel-Archiv, da Universidade de
Bochum (Prof. Dr. Walter Jaeschke), como bolsista da Fundação
Alexander von Humboldt. Recebeu, em 2003, prêmio do DAAD, e, em
2013, da Fundação Alexander von Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis)
devido ao engajamento na cooperação acadêmica Brasil-Alemanha. É
Professor Titular e Decano da Escola de Humanidades da PUCRS,
atuando, na graduação e na pós-graduação, como Professor
Permanente no PPG em Filosofia e no PPG em Direito da PUCRS. É
Advogado, Tradutor Público e Intérprete Comercial concursado para o
idioma alemão e Vice-Direitor do CDEA (Centro de Estudos Europeus e
Alemães - UFRGS-PUCRS-DAAD).
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DISCIPLINA
ESPIRITUALIDADE, FLOW, MINDFULNESS

EMENTA

Introdução a conceitos como espiritualidade, meditação e Mindfulness
(Atenção Plena), bem como a reflexão de como aplicá-los na vida profissional e
pessoal, seja no uso próprio ou na orientação de outros indivíduos.

PROFESSOR CONVIDADO

… MIHALY CSIKSZENTMIHALYI…

Doutor em Psicologia pela Universidade de Chicago (EUA), professor de
Psicologia e Gestão na Claremont Graduate University (EUA), chefe do
Departamento de Psicologia da mesma universidade e do
Departamento de Sociologia e Antropologia do Lake Forest College
(EUA). É fundador e codiretor do Centro de Pesquisa de Qualidade de
Vida (QLRC), instituto de pesquisa sem fins lucrativos que estuda a
psicologia positiva, e conhecido por suas pesquisas sobre Flow, um
conceito psicológico que ele introduziu em seu best-seller "Flow: The
Psychology of Optimal Experience". Membro da Academia Americana
de Educação, da Academia Americana de Artes e Ciências e da
Academia Nacional de Estudos de Lazer.

PROFESSOR PUCRS

…LEONARDO MACHADO DA SILVA …

Graduação em Psicologia pela PUC-RS, mestrado em Psicologia da
Saúde - University Of Bath/Reino Unido (2006), doutorado em
Psicologia Clínica pela PUCRS (2013) e é especializando em Somatic
Experience (SE). Atua como psicoterapeuta no CPsico Abordagens
Humanistas Existenciais e é membro fundador do Nucleo de Psicologia
Positiva do InTCC, onde atua como docente e coordenador de
atividades de extensão.

disciplinas

37



DISCIPLINA
VIVENDO BEM EM TODAS AS ETAPAS DA 
VIDA

EMENTA

A relação bilateral entre etapas da vida e condição psicossocial de cada
indivíduo. Como a mente influencia cada fase da vida, e como cada fase da
vida influencia a mente humana.

PROFESSORA CONVIDADA

… LEILA FERREIRA…

Leila Ferreira é graduada em Jornalismo e Letras, com mestrado em
Comunicação pela Universidade de Londres. Leila ferreira já atuou
como repórter da rede Globo Minas, foi colaboradora da revista Marie
Claire e do jornal estado de minas. Durante 10 anos, apresentou o
programa “Leila Entrevista” na rede minas e TV Alterosa (SBT).
Reconhecida como uma das mais cativantes e competentes jornalistas
e escritoras de Minas Gerais, Leila já lançou seis livros: “Que ninguém
nos Ouça”, “Mulheres – Por que será que elas…?”, “Leila Entrevista:
Bastidores”, “Viver não dói” e o best-seller “A Arte de Ser Leve”, que já
alcançou a marca de mais de 70 mil exemplares e acaba de ser
publicado na Espanha. A mais recente das obras literárias dela, “O Amor
Que Sinto Agora”, lançado em 2018, alcançou a lista dos mais vendidos
da Amazon Brasil no mês de seu lançamento.

PROFESSORA PUCRS

…FERNANDA MÜLLER HEUSER

Realizou estudos de graduação em Psicologia (PUCRS/2004) e
Educação (UFRGS/2008). Tem especialização em Orientação
Educacional, Psicopedagogia, Educação Especial e formação em
Logoterapia. Trabalha como psicóloga em consultório particular com
atendimento clínico e na prefeitura de Porto Alegre na Sala de
Integração de Recursos no atendimento a crianças e adolescentes com
necessidades especiais.
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DISCIPLINA
CARREIRA E VIDA PESSOAL

EMENTA

Reflexão sobre a gradual convergência e confusão entre carreira e vida pessoal,
bem como seus benefícios e prejuízos no estilo de vida moderno. Discussão e
aplicação de formas práticas sobre como conciliar e equilibrar carreira e vida
pessoal.

PROFESSOR CONVIDADO

… PEDRO DE SANTI…

Psicanalista, mestre em Filosofia pela USP e doutor em Psicologia
Clínica pela PUC-SP. Professor da especialização em Teoria Psicanalítica
da Cogeae/PUC-SP e de Psicologia da Comunicação Social da ESPM.
Autor dos livros “Desejo e adição nas relações de consumo”, “A
construção do eu na Modernidade”, “A crítica ao eu na Modernidade -
em Montaigne e Freud” e coautor de “Psicologia, uma (nova)
introdução”.

PROFESSORA PUCRS

…BIBIANA BALEN ZEREU DREIFUS …

Empresária e Consultora de Carreira e Gestão de Pessoas com
experiência de 20 anos anos na área de gestão de pessoas em
empresas de diversos segmentos e portes. No portfólio, projetos
relacionados à implementação de Sucessão de Talentos, Construção de
Competências, Assessment, Coaching e Mentoring. Professora de MBA
na PUC, FGV, Unisinos e La Salle. Mentora em Mulheres do Brasil,
Federasul e Facilitadora do WLM - Women in Law Mentoring. Mestre
em Gestão Estratégica de Negócios- FGV. MBA em Administração
Hospitalar- IACHS/PUC. Graduada em Psicologia - PUC. Formação em
Mentoring; Coaching Maieutico certificado pela Global Acreditation
Board for Coaching (Universidade de Columbia); Executive Coaching &
Leadership Mentoring (ILM – Institute of Leadership & Management –
Londres); Executive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching.
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DISCIPLINA
NIETZSCHE HOJE: DESAFIOS DA VIDA 
CONTEMPORÂNEA

EMENTA

Estudo da filosofia de F. Nietzsche, suas principais obras e o impacto de seu
pensamento no mundo contemporâneo.

PROFESSOR CONVIDADO

…OSWALDO GIACOIA JUNIOR…

Formado em direito pela USP, é mestre em filosofia pela PUC-SP e
doutor em filosofia pela Freie Universität de Berlim. É professor livre-
docente no Departamento de Filosofia da Unicamp, reconhecido
internacionalmente como grande estudioso da obra de Nietzsche.
Autor de diversos livros, entre eles Heidegger Urgente (Três Estrelas,
2013) e Nietzsche x Kant (Casa do Saber/Casa da Palavra, 2012).

PROFESSOR PUCRS

…FÁBIO CAPRIO LEITE DE CASTRO…

Doutor em Filosofia pela Universidade de Liège (Bélgica) Mestre em
Filosofia pela PUCRS Graduação em Direito e em Filosofia pela PUCRS
Membro da Société Belge de Philosophie, da Unité de Recherches
Phénoménologies e do Groupe d'Études Sartriennes (GES-Paris).
Professor do Programa de Pós-graduação em Filosofia da PUCRS.
Professor visitante da Universidad Pontificia Bolivariana - Colômbia.
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DISCIPLINA
ÉTICA E VERGONHA NA CARA

EMENTA

Reflexão sobre como, através da Ética, é possível obter clareza sobre moral e
vergonha, servindo para a otimização do convívio social e de nosso
entendimento como indivíduos partícipes de um todo social.

PROFESSOR CONVIDADO

…LEONARDO AGOSTINI…

Licenciado, Mestre e Doutorando em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na linha de
pesquisa Ética e Filosofia Política. Coordenador do Centro de Pastoral e
Solidariedade na PROEX-PUCRS. Coordenador do Curso de
Especialização em Direitos Humanos na PUCRS - II Edição.

PROFESSOR PUCRS

…GABRIEL CARNEIRO COSTA …

Escritor, especialista em comportamento humano e palestrante
internacional, é formado em Comunicação Social – Relações Públicas,
com estudos nas áreas de coaching profissional, pessoal e familiar,
educação emocional, psicologia positiva e análise transacional. Gabriel
Carneiro Costa é um profissional inspiracional. Mais do que motivar, seu
estilo é questionador. Sua busca é entender o que move (ou deixar de
mover) as pessoas para suas realizações pessoais.
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DISCIPLINA
FELICIDADE, EMOÇÕES POSITIVAS, BEM-
ESTAR, EMPATIA

EMENTA

O estudo das emoções positivas e fatores que podem contribuir para bem-
estar e felicidade, com aprofundamento filosófico sobre as origens e verdade a
respeito do conceito de felicidade e infelicidade.

PROFESSOR CONVIDADO

… ZECA DE MELLO…

Zeca de Mello é um renomado professor das Fundações Dom Cabral e
Getúlio Vargas e palestrante com vasto conhecimento em liderança,
educação humanística e engajamento corporativo. Zeca de Mello
dedicou 12 anos de sua vida como sacerdote, período em que estudou
filosofia e fez doutorado em teologia na Universidade Gregoriana de
Roma. Após deixar a batina, o ex-padre decidiu continuar engajando
pessoas com sua visão ímpar de perceber as pessoas e o mundo, mas,
dessa vez, nas salas de aula e palcos empresariais por todo o país. Zeca
consegue discutir sobre temas delicados como a ética, a empatia, e as
relações humanas, sem perder o foco nos objetivos e necessidades de
cada organização ou projeto.

PROFESSOR PUCRS

…TÁRCIO SOARES…

Psicólogo. Mestre em Psicologia Social pela PUCRS e Especialista em
Terapias Cognitivo-Comportamentais pelo INFAPA. Professor da
Faculdade de Psicologia da PUCRS. Sócio-fundador do InTCC. Tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em terapias cognitivo-
comportamentais. Tem interesse em Psicopatologia, Estatística,
Epidemiologia, Psicologia Social, Psicologia Evolucionista,
Neurobiologia, Psicologia Cognitiva, Psicologia do Esporte e
Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais em geral.
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DISCIPLINA
CONHECE-TE A TI MESMO

EMENTA

Estudo do conceito levantado por Sócrates de “Conhece-te a ti mesmo”, 
questionando a aplicação da ideia nos tempos atuais, bem como os benefícios 
e desafios para indivíduos que se propõem a utilizar-se dessa máxima por meio 
da filosofia, psicologia e outros meios de autoconhecimento.

PROFESSOR CONVIDADO

… JUREMIR MACHADO DA SILVA…

Professor da Faculdade de Comunicação da PUCRS, onde coordenou
por 12 anos o Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social.
Graduado em História e em Jornalismo pela PUCRS (1984), onde
também fez especialização em Estilos Jornalísticos (1986), é doutor em
Sociologia pela Universidade Paris V, René Descartes, Sorbonne (1995),
tendo sido orientado por Michel Maffesoli. Pesquisador 1B do CNPq, fez
pós-doutorado (1998) na França sob a orientação conjunta de Edgar
Morin, Jean Baudrillard e Michel Maffesoli. De 1993 a 1995, atuou como
correspondente do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, na Europa,
baseado em Paris. É colunista do jornal gaúcho Correio do Povo, no
qual assina uma coluna diária e coordena a edição do Caderno de
Sábado, tradicional suplemento cultural. Apresenta o programa de
política Esfera Pública todos os dias na Rádio Guaíba, onde também
participa de outros programas diários. Tem atuado como professor
visitante nas Universidades Paul Valéry – Montpellier III – e Paris IV.
Lidera o Grupo de Tecnologias do Imaginário, vinculado ao
PPGCOM/PUCRS e ao CNPq.

PROFESSORA PUCRS

ALESSANDRA RODRIGUES GONZAGA

Doutora em Gestão de Pessoas (UFRGS), Mestre em Psicologia Clínica
(Unisinos), Especialista em Medição e Desenvolvimento de Inteligência
Emocional, certi ficada pelo método MSCEIT (Salovey, Caruso e Mayer,
2002 - Yale University) e pelo método ESCI (Goleman & Boyatzis, 2008,
Hay Group), Especialista em Comunicação Social (Universidade de
Navarra), MBA em Gestão Empresarial (Unisinos), Bacharel em
Comunicação Social (UFRGS). Autora dos livros: Conexões Inteligentes:
Como gerenciar as emoções no trabalho e na vida pessoal e A Voz do
Self: Meu Encontro com Jung, ambos pela editora AGE. Desenvolve
pesquisa científica na área de carreira, tema de sua tese de doutorado.
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DISCIPLINA
OFICINA DE FILOSOFIA, SENTIDO DA 
VIDA E CONHECIMENTO DE SI

EMENTA

A disciplina desenvolve o formato de TCC, propondo que alunos elaborem
projetos para aplicação prática ou reflexão teórica sobre os temas vistos ao
longo da pós-graduação.

PROFESSOR PUCRS

...LEONARDO AGOSTINI...

Licenciado, Mestre e Doutorando em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na linha de
pesquisa Ética e Filosofia Política. Foi consultor do Conselho Federal de
Nutricionistas, de 2015 a 2018, para a construção do Código de Ética e de
Conduta dos Nutricionistas. Coordenador do Centro de Pastoral e
Solidariedade na PROEX-PUCRS. Coordenador dos Cursos de
Especialização em Direitos Humanos - II Edição e em
Acompanhamento Espiritual – I Edição.
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MATRÍCULAS
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Matrículas Modalidade Online | Site

Clique no botão matricule-se

Escolha o método de pagamento: cartão de crédito ou boleto 

Selecione a opção de pagamento: à vista ou parcelado

Informe seus dados pessoais e seu endereço

Informe os dados do cartão de crédito ou gere o boleto bancário

Efetue o primeiro login Faça o aceite do contrato

Prepare-se para começar a assistir às aulas

Faça upload dos documentos e envie a cópia autenticada até 
30 (trinta) dias após o início das aulas

Recebimento de e-mail de confirmação da matrícula para 
liberação do login
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Matrículas Modalidade Online |
- É possível fazer login com contas do Facebook ou Google;

- A liberação do pagamento é imediata em caso de pagamento no cartão, e
em até 72 horas úteis em caso de pagamento no boleto bancário.

…DOCUMENTOS…

- Cópia simples de documento que contenha RG;

- Cópia autenticada do diploma de Graduação, a ser entregue até 30 dias 
após o início do curso, ou documento de declaração de colação de grau
(a declaração não substitui o diploma, que deve ser entregue 
posteriormente). 

Site
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Matrículas Modalidade Presencial | Site 

Clique no botão Matricule-se, você será redirecionado para a 
página de inscrições dos cursos presenciais da PUCRS.

Lá deverá preencher seus dados pessoais, endereço e 
informações sobre sua graduação.

Insira seu currículo profissional e conclua a inscrição.



(51) 2101.0121

WhatsApp: (51) 99780.4894

atendimento.online@pucrs.br


