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Este projeto de extensão buscará investigar  e indagar  os principais  aspectos do
procedimento genealógico de Friedrich Wilhelm Nietzsche e de como eles podem
servir como chave de leitura da condição vigente do homem contemporâneo e da
ética  contemporânea  e,  consequentemente,  da  política  que  comcebemos  e
praticamos. O procedimento metodológico se dará por meio de grupo de estudos no
qual  estarão  contempladas  a  leitura  crítica  e  os  debates  acerca  da  religião,  da
modernidade em seu viés ético-político e da moral, intentando para a relação que
essas dimensões do agir humano têm entre si.  Trata-se de uma debate aberto a
comunidade do Câmpus Videira que ocorrerá sistematicamente no espaço físico da
biblioteca. A organização do Grupo se dará sempre por parte do Estudante bolsista
com anuência do coordenador. É de responsabilidade do Bolsista a condução das
leituras e dos debates sempre com a colaboração do coordenador e colaboradores
do Grupo de Estudos. A Obra a ser lida e debatida neste tempo será Assim Falou
Zaratustra de Nietzsche. Através desta Obra de Nietzsche é possível discutir a ética
e a moral por meio de uma visão crítica e vislumbrar as suas consequências para
ação ética dos seres humanos e para as coletividades políticas da sociedade. Os
objetivos deste projeto são: os de ampliar e contribuir através de leitura e debate em
grupo de estudos aberto a comunidade do  Câmpus com a formação na área de
Ciências  Humanas  dos  estudantes  e  servidores  do  Câmpus Videira  do  IFC.  Do
mesmo modo, o projeto procura encontrar na Obra de Nietzsche elementos para
leitura e a interpretação de questões éticas e políticas que conflitam a ação humana
e  vivência  em  sociedade  nos  dias  de  hoje. Quer  também  aprimorar  a  escrita
acadêmica e oralidade argumentativa dos estudantes por meio da produção textual
e  do  debate  em grupo.  Outrossim,  deseja  pesquisar,  na  obra  de  Nietzsche,  as
influências ético políticas da temporalidade que se revelam relativistas, antagônicas
e  amorais.  O  procura  também  expandir,  por  meio  dos  resultados  da  atividade
extensionista, a discussão acerca da ética para comunidade do Câmpus. Por fim o
projeto quer analisar as implicações das práticas éticas na constituição do estilo de
vida  no  marco  de  uma   filosofia  que  almeja  ajudar  a  criar  uma  forma  de  vida
baseada em valores infra-humanos e não metafísicos. O projeto tem como metas a
consolidação  de  uma  visão  indissociada  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  dos
campos do conhecimento filosófico, científico e tecnológico.
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