
1ª Série

2ª Série

6FIL075  ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA

6FIL081  ESTÉTICA

6FIL077  FILOSOFIA GERAL

6FIL079  FILOSOFIA POLÍTICA I

6FIL076  HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA

6FIL080  HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL

6FIL082  LÓGICA I

6FIL078  PRÁTICA DE PESQUISA EM FILOSOFIA I

6EDU121  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

6FIL083  ÉTICA I

6FIL089  FILOSOFIA DA CIÊNCIA

6FIL091  FILOSOFIA DA LINGUAGEM

6FIL109  FILOSOFIA POLÍTICA II

O processo de constituição da subjetividade a ele inerentes  (relação
homem-homem, homem-natureza, homem transcendente); problemas e inter-
rogações que acompanham o fenômeno humano: finitude, trabalho, racio-
nalidade, violência.

A reflexão filosófica e a arte; mímesis; catarsis; juízos estéticos; belo
artístico e belo natural; arte e sociedade; arte e emancipação.

Introdução à Filosofia, seus principais conceitos e problemas: a filosofia
na concepção metafísica e pós-metafísica.

O problema político na vida humana. A filosofia política clássica: proble-
mas e correntes mais significativas.

Principais correntes e movimentos filosóficos da antigüidade.

Principais correntes filosóficas do período Medieval: Patrística, Escolás-
tica, Nominalismo.

Problemas e conceitos fundamentais da  lógica  clássica  proposicional  de
Aristóteles e suas regras dedutivas. Elementos da  formação  histórica  da
lógica e sua formalização a partir da axiomatização da silogística aristo-
télica.

A relação entre pesquisa e ensino na prática docente. Diretrizes metodoló-
lógicas para leitura, análise, compreensão e interpretação de textos filo-
sóficos. Estruturação da pesquisa filosófica.

Fundamentos das principais abordagens teóricas da Aprendizagem e Desenvol-
vimento Humano e suas implicações na compreensão do processo ensino-apren-
dizagem. Interação professor-aluno.

Virtude, felicidade, deliberação e justiça na filosofia antiga e medieval.

Empirismo clássico; Justificacionismo contemporâneo. Racionalidade e pro-
gresso nas mudanças científicas.

A linguagem como problema filosófico: sentido e referência, dimensões
sintática, semântica e pragmática da linguagem. Significado e uso  da
linguagem. Linguagem e ação.

A filosofia política moderna e contemporânea: problemas e correntes mais
significativas.



2ª Série

3ª Série

6FIL092  HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA

6FIL085  HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA

6FIL110  LÓGICA II

6EDU122  POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

6FIL084  PRÁTICA DE PESQUISA EM FILOSOFIA II

6FIL090  TEORIA DO CONHECIMENTO

6FIL088  ÉTICA II

6EDU123  DIDÁTICA E TEORIA DA EDUCAÇÃO

6EST109  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I: PLANEJAMENTO E GESTÃO

6FIL093  PRÁTICA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO

6FIL094  PRÁTICA DE PESQUISA EM FILOSOFIA III

6TCC107  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

6FIL095  TÓPICOS DE FILOSOFIA ANTIGA

Análise e discussão de questões fundamentais em história da filosofia que
subsidiam a compreensão dos grandes projetos filosóficos do séc. XX e que
identificam a contemporaneidade filosófica no curso da tradição.

Aspectos gerais e principais correntes da Filosofia Moderna: Racionalismo,
Empirismo, Ceticismo, Idealismo.

Cálculo proposicional. Cálculo de Predicados.

Políticas educacionais brasileira: aspectos históricos, filosóficos,
econômicos, legais e a configuração dos sistemas de ensino. Gestão do
sistema e das unidades educativas. Formação do professor.

A relação entre pesquisa e ensino na prática docente. Produção de textos
em Filosofia. Diretrizes metodológicas para a elaboração de textos mono-
gráficos em estilo filosófico.

O conhecimento humano na história: fundamentação e crítica; continuidade e
ruptura; ciência e técnica. Conhecimento e interesse.

Liberdade e imputabilidade moral; as relações entre razão e autonomia,
moralidade e natureza; compatibilismo e incompatibilismo na  filosofia
moderna e contemporânea.

Ação docente e organização dos processos de ensino e aprendizagem.
Avaliação da aprendizagem. Planejamento de ensino. Interação e diálogo na
relação professor-aluno. Formação e profissionalização docente

Principais concepções filosóficas sobre o ensino e a educação. Conhecimen-
to, observação e investigação da realidade escolar. Análise, avaliação   e
produção de projetos educacionais do Ensino Médio.

Fundamentos epistemológicos das estratégias quantitativas e  qualitativas
de pesquisa educacional e suas implicações no planejamento   educacional.
Instrumentos e orientações metodológicas da pesquisa sobre a escola. Pla-
nejamento participativo, projeto político-pedagógico e gestão democrática
da Escola. Práticas de pesquisa sobre a escola e de planejamento   educa-
cional.

A relação entre pesquisa e ensino na prática docente. Apresentação das
linhas de pesquisa do Departamento de Filosofia.

Estruturação do projeto de pesquisa e elaboração orientada do Trabalho de
Conclusão de Curso

Problemas, autores e textos filosóficos da Antigüidade.



3ª Série

4ª Série

6FIL096  TÓPICOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL

6EST110  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II: ENSINO

6LET096  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

6TCC108  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

6FIL100  TÓPICOS DE FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA

6FIL099  TÓPICOS DE FILOSOFIA MODERNA

Problemas, autores e textos filosóficos do período Medieval.

Conhecimento, observação e investigação do desenvolvimento do ensino de
Filosofia em sala de aula. Atividades de laboratório de ensino e regência
de aulas: planejamento de ensino, execução e avaliação

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez  com a
língua de sinais; análise das tendências educacionais: segregação,  inclu-
são e bilinguismo. Noções linguísticas de Libras: aspectos lógicos, morfo-
lógicos e gramaticais (sintaxe). Noções básicas contextualizadas de língua
de sinais. Análise do processo de tradução e interpretação:  Libras Portu-
guês, Português - Libras. O papel do intérprete. A leitura e a escrita dos
surdos. Avaliação da produção dos alunos surdos em suas mais diversas  ma-
nifestações.

Elaboração e desenvolvimento de trabalho de  conclusão  de  curso  sobre 
temas relacionados a estudos da linguagem, de conteúdo interdisciplinar,
sob orientação e acompanhamento individual por docente orientador.

Problemas, autores e textos filosóficos da contemporaneidade.

Problemas, autores e textos filosóficos do período moderno.


