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PROPOSTA DE PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE FILOSOFIA 

DA UEL 

 

Considerando as Resoluções CEPE No 27/2020 e No 32/2021,   e a Instrução de Serviço 

PROGRAD No 002/2020, que regulamentam e estabelecem diretrizes para a organização do 

Plano Especial de Matriz Curricular para organização das atividades acadêmicas da graduação 

enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da pandemia do COVID-19, o 

Colegiado do Curso de Filosofia apresenta a seguinte proposta de Plano Especial de Matriz 

Curricular. 

O Curso de Filosofia propõe que a oferta das disciplinas com seus dias e horários 

respectivos seja conforme a organização aprovada pelo Departamento de Filosofia para o ano 

letivo de 2021 (Anexo 1-Horário do curso de Filosofia de 2021), ou seja, o Curso opta, tendo 

em vista o calendário estendido e respeitados o início e término dos períodos letivos (Resolução 

CEPE 023/2021), pela flexibilização na relação acadêmico-pedagógica entre docentes e 

estudantes – sondagem dos recursos tecnológicos, construção e planejamento conjunto dos 

Programas, bem como o acompanhamento do seu andamento e da sua revisão – no interior de 

cada disciplina (Anexo 2- Proposta de procedimentos para a retomada de atividades não 

presenciais) e não pela flexibilização da oferta das disciplinas. 

O Calendário do Curso de Filosofia 2021/22, para o Sistema Seriado Anual (4a série) e 

Sistema de Crédito Semestral (1o, 2o, 3o, 4º, 5º e 6º semestres), em conformidade com o 

calendário geral oficial estabelecido pela Resolução CEPE No 023/2021, será organizado da 

seguinte forma:  

 

- 1º Semestre: início em 02/08/2021 e término em 15/12/2021;  

1o bimestre: início em 02/08/2020 e término 02/10/2021; 

2o bimestre: início 04/10/2021 e término em 15/12/2021; 

 

- 2º Semestre: início em 24/01/2022 e término em 23/06/2022;  

3o bimestre: início em 24/01/2022e término 02/04/2022; 

4o bimestre: início 04/04/2022 e término em 23/06/2022; 

 

A Matriz Curricular do ano letivo de 2021 será ofertada totalmente na forma não presencial 

(ensino remoto), com atividades síncronas e assíncronas no interior das disciplinas, podendo ser 

reavaliada a qualquer momento dependendo do contexto da pandemia e a segurança das 

condições sanitárias. 
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MATRIZ CURRICULAR 

Sistema acadêmico de Crédito Semestral (PPC-2019):  

1º Semestre 

Cód Nome 

Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL035 História da Filosofia Antiga  - 60 - 60 - 

1FIL036 Filosofia Geral  - 60 - 60 - 

1FIL037 Filosofia Política  - 60 - 60 - 

1FIL038 Pesquisa em Filosofia I  - 105 - 105 - 

1FIL039 Filosofia e Educação  - 45 
30/não 

presencial 
75 - 

 Total  - 330 30 360 - 

 

2º Semestre 

Cód Nome 

Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL040 História da Filosofia Medieval  - 60 - 60 - 

1FIL041 Estética  - 60 - 60 - 

1FIL042 Ética  - 60 - 60 - 

1FIL043 Antropologia Filosófica  - 60 - 60 - 

1EDU023 Psicologia da Educação  - 60 - 60 - 

 Total  - 300 - 300 - 
 

3º Semestre 

Cód Nome 
Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL044 História da Filosofia Moderna  - 60 - 60 - 

1FIL045 Teoria do Conhecimento  - 60 - 60 - 

1FIL046 Lógica  - 90 - 90 - 

1FIL047 
Seminários de Pesquisa em 
Ensino de Filosofia 

 - 45 
45/não 

presencial 
90 - 

 Optativa I  - 60  60 - 

 Total  - 315 45 360 - 
 

4º Semestre 

Cód Nome 

Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL048 
História da Filosofia 
Contemporânea 

 - 60 - 60 - 

1FIL049 Filosofia da Ciência  - 60 - 60 - 

1EDU024 Políticas Educacionais  - 60 - 60 - 
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 Optativa II  - 60 - 60 - 

 Optativa III  - 60 - 60 - 

 Total  - 300 - 300 - 
 

 

5º Semestre 

Cód Nome 

Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL018 Filosofia da Linguagem  - 60 - 60 - 

1EDU026 Libras  - 30 
30/não 

presencial 
60 - 

1FIL051 
Núcleo Teórico/Prático de 
Filosofia Política 

 - 15 
75/não 

presencial 
90 - 

 Optativa IV  - 60  60 - 

1EST187 Estágio I  60 45 - 105 - 

 Total  60 - 105 375 - 
 

6º Semestre 

Cód Nome 

Carga horária 

Pré-requisito Teór. 
Pres. 

Prát. 
Teórica não- 

presencial 
PCC Total 

1FIL052 Pesquisa em Filosofia II  - 105 - 105 - 

1FIL053 
Núcleo Teórico/Prático de 
Ética  - 15 

75/não 
presencial 90 - 

 Optativa V  - 60 - 60 - 

 Optativa VI  - 60 - 60 - 

1EST188 Estágio II  60 45 - 105 Estágio I 

 Total  60 45 75 420 - 
 

 

Sistema acadêmico seriado anual (PPC-2010): 

4a   Série 

Cód. Nome Oferta 
Carga Horária 

Teórica não- 
presencial 

Prát. Total 

6EST110 Estágio Curricular Supervisionado II: Ensino (FIL) A 30 170 200 

6FIL099 Tópicos de Filosofia Moderna 1S 30 - 30 

6FIL100 Tópicos de Filosofia Contemporânea 2S 30 - 30 

6TCC108 Trabalho de Conclusão de Curso II A 60 
100/não 

presencial 
160 

6EDU150 Libras 1S 30 
30/não 

presencial 
60 

 Optativa IV 1S 60 - 60 

 Optativa V 2S 60 - 60 

 Optativa VI 2S 60 - 60 

Total 360 300 660 
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O percentual da carga-horária de atividades acadêmicas não presenciais adotado para 

esse período de excepcionalidade é o seguinte em relação à carga-horária total do curso: 

 

Sistema de Crédito Semestral 

Total da carga-horária do curso: 3210 horas (100%) 

Percentual carga-horária não presencial: 2115 horas (65,89%) 

 

Sistema Seriado Anual 

Total da carga-horária do curso: 2860 horas (100%) 

Percentual carga-horária não presencial: 660 horas (23,08%) 

 

Sobretudo, o Colegiado do Curso de Filosofia está comprometido em auxiliar todos seus 

docentes e estudantes para o melhor desenvolvimento possível das atividades acadêmicas, no 

sentido de garantir a qualidade na formação, a inclusão de todos no processo e as condições 

sanitárias. Ainda, o Colegiado do Curso, a partir de reuniões com docentes e estudantes, 

elaborou uma proposta para o desenvolvimento das atividades, com orientações e sugestões de 

procedimentos para a realização das atividades não presenciais no interior das disciplinas 

(Anexo 2), bem como organizará uma semana de recepção e acolhimento para os estudantes 

do curso que acontecerá no mês de agosto, no início do primeiro semestre letivo de 2021.  
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Anexo 1- Horário do Curso de Filosofia aprovado pelo Departamento para o ano letivo 

de 2021. 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS / DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO 
 

PROPOSTA DE HORÁRIO DE AULAS  
(SISTEMA DE CRÉDITO SEMESTRAL) 

 
CURSO: FILOSOFIA (29)                                                              ANO:  2021 
 

HORÁRIO 
SALA   107 SALA 149 

1º. SEMESTRE 2º. SEMESTRE 3º. SEMESTRE 4º. SEMESTRE 

S 
E 
G 
U 
N 
D 
A 

19:15-20:05 

1FIL035 
HIS FILOSOFIA 

ANTIGA 
(Christiani) 

 

1FIL041 
ESTÉTICA 

(Andrea Cachel) 

1FIL047 
SEMINÁRIOS DE 
PESQUISA EM 

ENSINO DE 
FILOSOFIA 
(Américo) 

1FIL049 
FILOSOFIA DA 

CIÊNCIA  
(Gelson) 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

T 
E 
R 
Ç 
A 

19:15-20:05 

1FIL039 
FILOSOFIA E 
EDUCAÇÃO 

(Américo) 

 1EDU023 
PSICO de EDU: 
DESENVOL e 

APRENDIZAGEM 

(Nadia Mara Eidt) 

1FIL045 
TEORIA DO 

CONHECIMENTO 
(Andrea Faggion) 

 

 
 

OPTATIVA III 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

Q 
U 
A 
R 
T 
A 

19:15-20:05 

1FIL036 
FILOSOFIA 

GERAL 
(Luiz Henrique) 

1FIL043 
ANTROPOLOGIA 

FILOSÓFICA 
(Rodrigo) 

 
OPTATIVA I  

 
OPTATIVA II 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

Q 
U 
I 
N 
T 
A 

19:15-20:05 
 

1FIL037 
FILOSOFIA 
POLÍTICA 

(Maria Cristina) 
 

1FIL042 
ÉTICA 

(Aguinaldo) 

1FIL046 
LÓGICA 
(Gelson) 

1EDU024 
POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 
(Camila Pio) 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

S 
E 
X 
T 
A 

19:15-20:05 

 
1 FIL 038 

PESQUISA EM 
FILOSOFIA I 

(Charles) 

1FIL040 
HIS FILOSOFIA 

MEDIEVAL 
(Clodomiro) 

1FIL044 
HIS FILOSOFIA 

MODERNA 
(Fábio) 

1FIL048 
HIS FILOSOFIA 

CONTEMP 
(Luiz Henrique)  

 
 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS / DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO 

 
PROPOSTA DE HORÁRIO DE AULAS  

(SISTEMA DE CRÉDITO SEMESTRAL/SISTEMA SERIADO ANUAL) 
 

CURSO: FILOSOFIA (29)                                                          ANO: 2021 
 

HORÁRIO 
     SALA   148 4a.  S É  R I E    SALA 139 

5º. SEMESTRE 6º. SEMESTRE 1º. SEMESTRE 2º. SEMESTRE 

S 
E 
G 
U 
N 
D 
A 

19:15-20:05 
1FIL051 
NÚCLEO 

TEÓRICO-
PRÁTICO 
POLÍTICA 

(Maria 
Cristina/Fábio/ 

Rodrigo) 

1FIL053 
NÚCLEO 

TEÓRICO-
PRÁTICO ÉTICA 

(Aguinaldo/ 
Charles/Arlei) 

 

6FIL099 
TÓPICOS FIL 

MODERNA 
(Andrea Faggion) 

6TCC108 
TCC II 

(Rodrigo) 20:05-20:55 

21:10-22:00 
6TCC108 

TCC II 
(Mirian) 

 

22:00-22:50 

T 
E 
R
Ç 
A 

19:15-20:05 
 
 
 
 

1EDU025 
LIBRAS 

        (         ) 

OPTATIVA V 

6EDU150 
LIBRAS 
 (          ) 

 

OPTATIVA V  

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

Q 
U 
A 
R 
T 
A 

19:15-20:05 

OPTATIVA IV OPTATIVA VI OPTATIVA IV OPTATIVA VI 
20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 

Q 
U 
I 
N 
T 
A 

19:15-20:05 

1FIL018 
FILOSOFIA DA 
LINGUAGEM 

(Mirian) 

  
1EST188 

ESTÁGIO II 
(Eder) 

6EST110 
ESTÁGIO II 

(Arlei) 

6FIL100 
TÓPICOS FIL 

CONTEMP 
(Montagnoli) 

 
20:05-20:55 

21:10-22:00 

 

6EST110 
ESTÁGIO II 

(Tadeu) 
 22:00-22:50 

S 
E 
X 
T 
A 

19:15-20:05 

1EST187 
ESTÁGIO I 
(Américo) 

1FIL052 
PRÁTICA DE 
PESQUISA II 

(Andrea Cachel) 

6EST110 
ESTÁGIO II 

(Arlei) 

6EST110 
ESTÁGIO II 

(Tadeu) 

20:05-20:55 

21:10-22:00 

22:00-22:50 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS (2021) 
 

1º SEMESTRE 
TARDE  
 

CÓDIGO DISCIPLNA PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

1FIL 
6FIL989 

REALISMO E ANTIRREALISMO NA 
FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

MARCOS 
RODRIGUES 

SEG 
14:00 às 

17:35 
139 

1FIL 
6FIL 

CETICISMO SOBRE O MUNDO 
EXTERIOR E SOBRE AS OUTRAS 
MENTES: SENTIDO E CRÍTICAS 

ANDREA 
CACHEL 

TER 
14:00 às 

17:35 
139 

1FIL 
6FIL908 

O PENSAMENTO CHINÊS A PARTIR 
DE SEU TEXTO INICIAL 

LUIZ 
HENRIQUE 

QUA 
14:00 às 

17:35 
139 

1FIL 
6FIL 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 
TRANSCENDENTAL ATRAVÉS DO 
ESCRITO “PROLEGÔMENOS” DE 
KANT 

FÁBIO 
SCHERER 

QUI 
14:00 às 

17:35 
139 

 
 
NOITE: Optativa I e IV 

 

CÓDIGO DISCIPLNA PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

1FIL 
6FIL956 

SOBRE SENTENÇAS E FATOS 
GELSON 
LISTON 

QUA 
19:15 às 

22:50 
148 

1FIL 
6FIL929 

TÓPICOS DE FILOSOFIA POLÍTICA I 
MARCOS 

NALLI 
QUA 

19:15 às 
22:50 

149 

 
2º SEMESTRE 

TARDE 

 
CÓDIGO DISCIPLNA PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

1FIL 
6FIL 

CRÍTICAS MARXISTAS AO 
IDEALISMO 

RODRIGO 
RABELO 

SEG 
14:00 às 

17:35 
139 

1FIL 
6FIL942 

A POLÍTICA EM HANNAH ARENDT 
MARIA 

CRISTINA 
QUA 

14:00 às 
17:35 

129 

1FIL 
6FIL 

A NOÇÃO DE ARTE EM PLATÃO E 
SUA CRÍTICA À POESIA E À 
RETÓRICA 

CHRISTIANI QUI 
14:00 às 

17:35 
129 
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NOITE: Optativa III e V 
 

CÓDIGO DISCIPLNA PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

1FIL 
6FIL 

TÓPICOS DE ÉTICA: "SOLIDÃO E 
AMIZADE EM MONTAIGNE E EM 
SCHOPENHAUER" 

AGUINALDO 
PAVÃO 

TER 
19:15 às 

22:50 
148 

1FIL 
6FIL 

A FILOSOFIA ÁRABE E SUA 
RECEPÇÃO NO OCIDENTE 
MEDIEVAL 

ALBERTUNI TER 
19:15 às 

22:50 
149 

1FIL 
6FIL978 

FILOSOFIA DO DIREITO – A 
CONCEPÇÃO DE ETICIDADE DE 
HEGEL 

CHARLES TER 
19:15 às 

22:50 
139 

 

NOITE: Optativa II e VI 

 

1FIL 
6FIL 

FILOSOFIA DA MENTE, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
TRANSHUMANISMO 

CARLOS QUA 
19:15 às 

22:50 
139 

1FIL 
6FIL 

O CONCEITO DE MUNDO EM FINK WEBER QUA 
19:15 às 

22:50 
148 

 
OBS.: 1. Quanto às disciplinas optativas - 1FIL, Sistema Acadêmico de Crédito Semestral e 
6FIL, Sistema Acadêmico de Seriado Anual - o número mínimo de vagas resultará da 
somatória dos estudantes matriculados em ambos os sistemas e dependendo da adesão, 
algumas disciplinas contarão, na Pauta Eletrônica, com dois códigos numa mesma disciplina; 
2. As atividades acadêmicas dos cursos que pertencem ao Sistema Acadêmico de Seriado 
Anual, mesmo que constem no horário semestralizadas, permanecerão ofertadas no período 
anual. Não será o caso do Sistema Acadêmico de Crédito Semestral.   
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Anexo 2- Proposta de procedimentos para atividades não 
presenciais 

 

Sugestão de procedimentos para a realização das atividades não presenciais no 

interior das disciplinas: 

 

1- Planejamento: 

- Considerar o conceito de aula com um novo olhar, de modo que não se faça uma 

transposição didática do presencial para o modelo remoto. Atentar para a diferença de 

linguagem entre a aula presencial e a aula remota. As tarefas online, por exemplo, 

demandam mais tempo e isto precisa ser pensado; propiciar aos estudantes materiais de 

aprendizagem diversificados (textos, vídeos, hipertextos, entrevistas, simuladores, 

artigos científicos); propor atividades que possibilitem estimular a criatividade e o 

desenvolvimento de novas ideias e conceitos; monitorar o desempenho dos estudantes, 

munindo-se, ao longo do tempo, de feedbacks que possibilitem a regulação da 

aprendizagem; propiciar um ambiente virtual de acolhida; estabelecer um diálogo com 

cada turma de maneira a verificar os dispositivos e tempo de que dispõem (celular, 

tablet, notebook, computador de mesa etc.), a rede que possuem, e quais 

conteúdos/conhecimentos podem ser trabalhados; pensar pela ótica de quem está diante 

da tela e verificar a disponibilidade de tempo dos estudantes; possibilitar aos estudantes 

atividades colaborativas entre os pares e que leve às trocas e produções coletivas; 

utilizar estratégias didáticas que possibilitem a autoria, reflexão, crítica e análises ao 

invés de mera reprodução e repetição; considerar a importância da rotina: dias da 

semana e horários; criar grupos pequenos para que se mantenha o vínculo; trabalhar 

com grupos no whatsapp de modo a criar uma identidade e sentimento de pertença com 

o Curso e disciplina ofertada; investir, na medida do possível, em um bom equipamento 

com vistas à aula virtual. O que significa, no mínimo, um bom microfone, uma câmera, 

um computador com razoável processamento de vídeo, uma internet compatível com a 

exigência deste tipo de trabalho, um programa de edição de vídeo etc... 

- As atividades não presenciais podem ser síncronas e assíncronas. Na modalidade 

síncrona, recomendamos que se trabalhe o essencial, limitando o tempo de oferta, 

devido à dificuldade de acesso por parte dos estudantes (a maioria só consegue acessar 

no celular), sendo de fundamental importância monitorar este processo e fazer destes 

momentos, um momento de análise, de síntese, de discussão, de troca, de resolução de 

situações problema, de soluções e não apenas de escuta de uma aula expositiva.  Na 

modalidade assíncrona, não convém que se transforme em auto ensino, no sentido de 

remeter ao estudante um pacote de conteúdos de maneira que tenha que se virar sozinho 

e considerar que tal modalidade dispende mais tempo de elaboração, mas que permite 

maiores reflexões, reformulação de ideias e respeito ao ritmo de cada estudante e suas 

condições (rede e dispositivos). Ambas as modalidades se complementam e é 

indispensável oferecer alternativas para os estudantes e que sejam alternativas 

inclusivas, ou seja, de modo a pensar/projetar atividades que possam ser acessíveis em 

múltiplas mídias, internet e WhatsApp, por exemplo, vias digitais e físicas etc.: não é 

possível planejar e executar sem levar em conta as condições objetivas de vida dos 

estudantes, sendo necessária a abertura de um canal de escuta com eles. 

 

2-Avaliação: 

- Priorizar o que é realmente essencial, pois não será possível trabalhar todos os 

conceitos que trabalharíamos em sala de aula; repensar e experimentar outras práticas de 
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avaliação; saber diferenciar avaliação de classificação, de modo que esta não consista na 

nota, pura e simplesmente e não se encerre na realização de uma prova, pois é preciso 

que se valorize também o processo e não o produto da aprendizagem; diversificar as 

estratégias de avaliação. 

- No andamento das atividades, fica preservada a autonomia dos docentes respeitadas as 

necessidades de inclusão de modo a atentar para a diversificação dos instrumentos 

avaliativos e para o acompanhamento efetivo dos estudantes em suas condições; 

 

3- Sugestões metodológicas quanto às atividades acadêmicas não presenciais: 

(a)  Microaulas gravadas e disponibilizadas por YouTube ou outra plataforma de vídeos 

de fácil acesso: estas microaulas devem durar entre 15 a 30 minutos. 

(b) Sugestão de textos, ou parte, para leituras periódicas, com o tempo necessário para 

sua realização, informando o link de acesso, ou disponibilizando (preferencialmente em 

formato PDF) em nuvem. 

(c) Oferta de documentos online nas mais diversas linguagens de mídia (vídeo, áudio, 

texto etc.) como "literatura" de apoio. 

(d)  Para todos os itens (a, b, c - estas atividades não precisariam ser toda semana, 

poderiam ser permutadas entre si, principalmente as atividades a e b) deve-se 

disponibilizar um questionário (Google form), com configuração de identificação dos 

estudantes que responderão. Estes questionários serão disponibilizados ao docente da 

disciplina pela mesma plataforma. Seu envio poderá ser utilizado como referência para 

frequência e mesmo como instrumento de avaliação. 

(e) Sugerimos que a frequência seja calculada não pela quantidade de acesso, mas pela 

realização das atividades de resolução de questionário ou outras atividades similares que 

serão medidas em metas (a título de exemplo: estabelece-se um número x de atividades, 

o cumprimento na sua íntegra tem 100% de frequência e assim sucessivamente, 

calculado pelo número de resolução/envio dos questionários). 

(f) Aconselhamos seção de videoconferência para tirar dúvidas dos estudantes: podemos 

estipular um mínimo de dois encontros – quer dizer, os docentes estariam à disposição 

por duas ocasiões, previamente estabelecidas quanto ao dia, horário e duração, 

disponível para consultas e esclarecimentos (mesmo que não ocorra). 

(g) Nossa orientação é a de que a avaliação se realize no processo e a partir das 

atividades desenvolvidas em a, b, c, d (podendo ser considerada também a atividade f 

como elemento e instrumento avaliativo, ou mesmo a consideração da atividade d como 

estratégia avaliativa). 

(h) Recomendamos a não realização de seminário ou atividades que impliquem na 

exposição por videoconferência do estudante como instrumento de avaliação (para não 

contradizer o pressuposto da dificuldade de acesso à internet por parte do estudante). 

 

4- Preparação dos docentes para utilização dos recursos: 

O que precisamos – nós, docentes? Como fazer e postar vídeos no YouTube, como fazer 

um questionário no Google form? Como aprender a usar ferramentas de 

videoconferência? 

- Lembramos que todos os Cursos do VIRTUEL estão disponíveis para acesso dos 

interessados e recomendamos, nas próximas semanas, o acesso e estudo: 

https://www.labted.net/virtuel-link-das-transmissoes 

- Ferramentas: 

Para questões: socrative.com, kahoot.com, quizlet.com, quizizz.com.  

Para avaliações online: formsgoogle.com, PADLET pt-br.padlet.com, JAMBOARD 

edu.google.com 

about:blank
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Para Projetos/Investigação/Situação-problema/Estudos de caso/Estudos 

científicos/Banco de dados/Glossários/Produção conjunta e de co-autoria. Conteúdo: 

definição de conceito com base em três autores diferentes. Relação com a realidade. 

Apresentar três respostas diferentes com soluções reais. Forma: texto em forma de 

artigo. Inserir entrevistas com a comunidade. Apresentar referências bibliográficas 

mínimas. Google docs docs.google.com/ 

Portfólio (coavaliação, autoavaliação, heteroavaliação), com várias opções na internet, 

propiciando: 1. Texto descritivo e analítico com clareza, coerência e criticidade; 2. 

Expressar respostas de forma variada e contínua. 3. Apresentar opiniões pessoais com 

base teórica; 4. Acrescentar comentários pessoais. 5. Ler, no mínimo, três artigos sobre 

o tema e acrescentar as reflexões pessoais e aprendizagens. 6. Evidenciar autoavaliação. 

7. Construção processual, evidenciando o processo de aprendizagem. O anterior e o 

atual. 8. Pontualidade. 9. Inserir outros materiais (vídeos, textos, artigos, imagens) que 

ilustrem e complementem o trabalho. www.portifolio.gen 

Para ensino: moodle, classroom, facebook e whatsapp.  

Para produção de vídeo: ocam.softonic.com.br, filmora.wondershare.com,  

Para animação www.animaker.com, audacity.br.uptodown,  

Para apresentação de slides: docsgoogle.com/presentation/, Storyboard 

www.canva.com/pt.br/criar/storyboard/ 

Para infográfico: www.canva.com/pt.br 

 

A educação pública está sendo cobrada pela nossa sociedade e temos que, neste 

momento, oferecer o melhor de nós mesmos e o Colegiado está à disposição para 

auxiliar todos seus docentes e estudantes para o melhor desenvolvimento possível das 

atividades acadêmicas, no sentido de garantir a qualidade na formação, a inclusão de 

todos no processo e as condições sanitárias. 

 

Colegiado do Curso de Filosofia 

 

http://www.canva.com/pt.br

