UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação
Av. Reitor Miguel Calmon – Vale do Canela – 40110-100 – Salvador – Bahia – Brasil Tel.: 3283-7264

ERRATA Nº 01 AO EDITAL Nº. 01, de 13 de julho de 2018

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ALUNO ESPECIAL EM
DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO,
PARA O SEMESTRE LETIVO 2018.2

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o item 5.3 do Edital

Onde se lê:
5.3. EDCJ56 – TEE – Educação e Liberdade – Uma Análise Filosófico Política
Professora: Vanessa Sievers de Almeida
Dia/Horário: TERÇA-FEIRA – 13:55 às 17:35
Local: FACED/UFBA
Número máximo de vagas: 12
Ementa: A disciplina propõe estudar os conceitos de educação e de liberdade da filósofa
Hannah Arendt e analisar como suas reflexões a respeito deles se inserem em sua
análise mais ampla da crise do mundo moderno. A partir disso, convida-se a pensar
sobre as possíveis relações entre esses dois conceitos, em especial, sobre o desafio que a
liberdade potencial do ser humano constitui para a educação; sobre o compromisso da
educação com a liberdade politica e sobre sua responsabilidade pelo mundo diante do
esvaziamento da própria política.

Leia-se:
5.3. EDCJ56 – TEE – Educação e Liberdade – Uma Análise Filosófico Política
Professora: Vanessa Sievers de Almeida
Dia/Horário: QUARTA-FEIRA – 07:55 às 11:35
Local: FACED/UFBA
Número máximo de vagas: 12
Ementa: A disciplina propõe estudar os conceitos de educação e de liberdade da filósofa
Hannah Arendt e analisar como suas reflexões a respeito deles se inserem em sua
análise mais ampla da crise do mundo moderno. A partir disso, convida-se a pensar
sobre as possíveis relações entre esses dois conceitos, em especial, sobre o desafio que a
liberdade potencial do ser humano constitui para a educação; sobre o compromisso da
educação com a liberdade politica e sobre sua responsabilidade pelo mundo diante do
esvaziamento da própria política.

Salvador, 17 de julho de 2018.
Coordenação do PPGE-UFBA.

