
      

Público Alvo
Professores de filosofia, professores de
educação  das  redes  municipais,  esta-
dual e particulares, estudantes, pesqui-
sadores, lideranças de movimentos so-
ciais, acadêmicos ou graduados.

Duração do Curso
8 meses (360 horas de formação)
Período: flexível,  podendo o/a  partici-
pante definir os meses de preferência.
Cronograma Sugerido: Março a Junho
e Agosto a Novembro

Informações
Fone/Whatsapp: +55 41 99624-0779
Emai: info@ifil.org

Coordenação
Professor Me. Euclides André Mance

.

 

 CERTIFICAÇÃO

Certificado de Extensão
Modalidade: Educação a Distância 

 INVESTIMENTO

8 x R$ 100,00  (Total: R$ 800,00)

 INSCRIÇÕES

www.ifil.org/cursos/

   Instituto de Filosofia da Libertação
Rua XV de Novembro, 362 Cj 802  
Curitiba (PR) - CEP:  80020-310 
info@ifil.org

   

Faculdade Vicentina
Av. Jaime Reis, 531A - São Francisco
Curitiba (PR) - CEP: 80510-010

   
    CURSO DE EXTENSÃO

  FILOSOFIA 
  DA LIBERTAÇÃO
  – Histórico, Vertentes, Críticas e Perspectivas

 

Inscrições Abertas

www.ifil.org/cursos/

http://www.ifil.org/cursos/
mailto:info@ifil.org


Apresentação
O IFIL e a FAVI, com larga tradição educativa
em Curitiba, se uniram para a realização desse
curso, possibilitando aos alunos uma formação
de qualidade,  com certificação em extensão,
válida  para  a  progressão  funcional  de
servidores públicos e como atividade curricular
complementar para cursos universitários.

O IFIL,  Instituto de Filosofia da Libertação, é
uma  Entidade  Educativa  constituída  em
02/12/1995,  registrada  sob  o  CNPJ
01.908.030/0001-63,  e  possui  como  área  de
atuação: pesquisa e desenvolvimento em ciên-
cias sociais e humanas, atividades de ensino,
cultura e arte e defesa de direitos sociais, en-
tre outras. 

A FAVI, Faculdade Vicentina, é uma Instituição
de Ensino Superior  credenciada pelo MEC –
Ministério da Educação, conforme Portaria no.
1.765, de 1º/11/2006, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 03/11/06, obedecendo a to-
das as exigências legais para a expedição do
certificado de extensão do presente curso. 

Corpo Docente

O curso será ministrado, na maior parte de sua
carga horária, pelo prof. Euclides Mance, com
a  eventual  colaboração  de  professores/as
associados/as ao IFIL, entre os quais incluem-
se  os  professores  Domênico  Costella,  Celso
Ludwig  e  Avanir  Mastey,  na  ministração  de
conteúdos  correlatos  às  suas  áreas  de
pesquisa.

   Por que fazer este curso?

No  contexto  atual,  em  que  diversas  formas  de
propaganda,  fanatismo,  exclusão  e  intolerância
política e religiosa fraturam as relações sociais e
alimentam processos de violação de direitos e de
negação da dignidade humana, a reflexão filosófi-
ca sobre a libertação contribui para formar cida-
dãos críticos e reflexivos, capazes de exercer sua
liberdade com autonomia e assumir suas respon-
sabilidades, pessoais e coletivas, frente a esses
desafios,  aprofundando  sua  compreensão  das
principais interrogações contemporâneas, particu-
larmente no campo da ética, da política, da edu-
cação e da economia, sob uma perspectiva latino-
americana e libertadora. 

 Modalidade das Aulas
O curso é realizado na modalidade de Educação a
Distância  e  o  aluno  pode  organizar  seu  próprio
horário de estudo. O curso disponibiliza um texto
base para estudo, fórum eletrônico para questões e
diálogos,  videoaulas  sobre  os  conteúdos,
videoconferências  síncronas,  cuja  participação  é
facultativa, e questionários avaliativos por módulos.

Objetivos do curso
• Apresentar as principais temáticas, proble-

mas e vertentes da filosofia da libertação.
• Fornecer  uma  ampla  base  bibliográfica

para aprofundamento das pesquisas pelos
estudantes.

• Situar a filosofia da libertação na história
do pensamento filosófico mundial.

• Apresentar  as principais  críticas dirigidas
às diferentes vertentes  da filosofia  da  li-
bertação.

• Apresentar  as  principais  perspectivas
abertas ao desenvolvimento de suas dife-
rentes vertentes de elaboração. 

Programa
Conteúdos Hs

O Paradigma da Libertação 150

A libertação como Problema Filosófico
e a  Filosofia da Libertação

  50

Filosofia da Libertação: 
Avaliação Crítica, Síntese e Difusão

  50

Filosofia da Libertação:
Temas, Problemas e Desafios

110

Total 360

Local do curso

O  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  é
disponibilizado pelo Instituto de Filosofia da
Libertação em  www.ifil.org/ead/

http://www.ifil.org/ead
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