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A VIII etapa Pré-Olímpica de Filosofia - OLIFRS e I Mostra de Pesquisa Interdisciplinar de
Filosofia, Ciência e Tecnologia é um projeto que visa organizar eventos filosóficos incentivando a
pesquisa, a extensão e a ação prática a partir de temas interdisciplinares. O mesmo surgiu com
o desejo de se levar reflexões e práticas filosóficas correlatas à ética e a política até nossa
comunidade em que nos inserimos - assim justificando as ações desse projeto que ora se
apresenta. Realizado no próprio campus, mas voltado para a comunidade externa, contou com a
presença de mais de trezentos participantes de outras escolas e universidades. A temática
escolhida para a discussão nesse evento foi a seguinte: “O cuidado com o outro: que diferença
isso faz para as nossas existências?” Em torno dessa questão, propôs-se a inscrição de ouvintes
e de apresentadores de trabalhos de pesquisa. Para o envio dos mesmos, apresentou-se dez
eixos temáticos que propunham o diálogo com as mais variadas áreas do conhecimento, tais
como: a educação, a filosofia, informática, a agropecuária, a economia, a enologia, entre outras.
Como metodologia empregada no evento do projeto, dada a vasta quantidade de participantes,
na parte da manhã, os mesmos foram alocados em dois auditórios: um voltado ao ensino médio
e outro voltado ao superior. Na primeira contou-se com a presença dos professores: Priscila
Spinelli, Rudinei Müller e Vanderlei Carbonara. Os três docentes trataram de questões éticas
através das ideias dos filósofos Aristóteles, Hans-Georg Gadamer e Emmanuel Levinás –
respectivamente. E, após suas falas, discutiram temas como a felicidade, amizade e o diálogo
com os presentes. Na segunda, o Professor Luiz Carlos Bombassaro explanou uma palestra
sobre a epistemologia e a ética em nossa contemporaneidade. Na parte da tarde, houve
apresentações dos resumos dos artigos selecionados para as mais de onze salas temáticas
organizadas para o evento. Como resultados da presente ação, contou-se com a presença de
mais de 356 alunos e professores, oriundos de 20 municípios gaúchos, de 14 escolas e sete
instituições de ensino superior. Para a participação dos mesmos, selecionou-se 29 artigos de
estudantes do ensino médio, 22 artigos de graduandos e 19 de graduados. Dados esses, que
refletem o tamanho do engajamento da comunidade que tornou o evento um grande sucesso.
Esses artigos serão publicados nos Anais da VIII Etapa Pré-Olímpica de Filosofia e I Mostra de
Pesquisa Interdisciplinar de Filosofia, Ciência e Tecnologia, no formato de e-book no site do
evento, e os melhores trabalhos serão publicados em um livro do evento: Ciências e
interdisciplinaridade: sujeito, sociedade e suas tecnologias. No momento, a equipe do projeto
está engajada nas publicações do evento, no apoio para a realização da VIII Olimpíada Estadual
de Filosofia e numa ação de solidariedade a ser desenvolvida no final deste ano, com o intuito de
se despertar a solidariedade no campus em que está inserida.
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