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RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 050/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Filosofia, a ser implantado a partir do ano letivo de
2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 12, de 13
de março de 2002, que Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Filosofia;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP   2, de 20
de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação);

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15
de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de
Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Deliberação n° 04/13, sobre
normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e Resolução
CNE/CP^ 02/2012;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos h^umanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual
de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,
tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3°, do Decreto
Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436,
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 5.626, de 22
de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e oart. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
de 2000;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CES n0 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE^R
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n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 015/2011,
que regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 028/2014,
que altera a Resolução CEPE n° 015/2011, que regulamenta a oferta de atividades
académicas de forma semipresencial e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021,
que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 71/2021,
que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para criação, reformulação
e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual
de Londrina;

CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de
Graduação n° 08/2009, que estabelece critérios para aplicação do conceito de hora-aula
na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral
da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de Graduação
tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um grau
académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no
processo n° 789, de 07 de fevereiro de 2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia anexo, a vigorar a partir
do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 29 de junho de 2022.

Profa. Dra. Mart gina Gimenez Favaro
tora
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1. APRESENTAÇÃO

A presente proposta de reformulação do Projeto Pedagógico de Filosofia

da UEL resultou das discussões e encaminhamentos do Grupo de Trabalho

constituído pêlos integrantes do Colegiada e do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

do Curso de Filosofia. O Grupo de trabalho assumiu como premissa para a

reformulação o compromisso de acomodar as recentes exigências legais sem

comprometer no atual PPC o equilíbrio entre pesquisa e ensino na formação dos

estudantes, como também manter a flexibilização curricular e o período de

integralização do curso em 4 anos.

Este processo de reformulação consiste em uma tentativa de responder

satisfatoriamente a duas demandas externas de natureza legal, especialmente para

a adequação do PPC as Diretrizes Nacionais Curriculares para Formação Inicial de

Professores para a Educação Básica e que institui a Base Nacional Comum para a

formação inicial de professores da Educação Básica (Resolução CNE 02/2019), e

para sua adequação à Resolução CNE/CES n° 7 (de 18 de dezembro de 2018)que

versa sobre a necessidade de Creditação Curricular da Extensão nos Cursos de

Graduação.

Por conta da demanda dessas legislações, mudanças significativas estão

sendo propostas na estrutura do Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia. Para

atender às Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a
Educação Básica (Resolução CNE 02/2019) a carga-horária total do curso resultou

em 3200 horas e as atividades académicas foram distribuídas em três grupos,
sendo que cada um obedece a um mínimo de carga-horária que está determinada

na resolução supracitada, a saber Grupo l - 800 horas de conhecimentos científicos,

educacionais e pedagógicos que fundamentam a educação e suas articulações
conforme as competências e habilidades estabelecidas na Base Nacional Comum

Curricular (BNCC), que devem ser cursadas a partir do primeiro ano; Grupo II -
1.600 horas para aprendizagem dos conhecimentos específicos da área,
componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC com as

correspondentes competências e habilidades, e para o domínio pedagógico desses
conteúdos, que devem ser cursadas a partir do segundo ano; Grupo III - 800 horas
de práticas pedagógicas distribuídas em 400 horas de Estágio obrigatório e 400,
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horas para a prática dos componentes curriculares (PCC), que devem ser cursadas

ao longo do curso dentro dos Grupos l e II.

Em relação à demanda da Resolução da Creditação Curricular (Resolução

CNE/CES n° 7/2018) e da Resolução CEPE/CA 039/2021, que Regulamenta a

Creditação Curricular da Extensão na UEL, esta proposta incorpora a necessidade

de que 10% da carga-horária total do curso (320horas) sejam cumpridos em

atividades de extensão, as quais foram fracionadas em duas categorias conforme

determina a resolução da creditação da UEL, 75% de Atividades de Extensão

Indicadas e 25% de Atividades de Extensão Livres. Assim, na proposta atual do

PPC, o estudante cumprirá 240 horas de AEX indicadas e 80 horas de AEX livres,

ressaltando que, por razão pedagógica, avaliou-se a pertinência dessa maior carga-

horária de AEX nas atividades no Grupo l, visto que os temas transversais e os

relativos à educação propiciam muitas possibilidades de se estabelecer programas

e projetos de extensão que fazem essa mediação de aprendizagem a partir da

aproximação entre a Universidade e a comunidade externa.

Observamos também que os conteúdos exigidos por legislação específica

e que já estão presentes no PPC vigente e reformulado em 2019 (Direitos

Humanos, Relações Etnico-raciais, História e Cultura Africada e Afro-brasileira,

Educação ambiental, Educação Especial e Libras) terão um espaço para sua

abordagem principalmente nas atividades académicas do Grupo l, particularmente

nos Seminários de temas transversais l e II, no Seminário de temas da Educação

e na disciplina Libras já presente no curso desde a reformulação de 2010.

Ainda, no intento de oportunizar e garantir espaços na Matriz Curricular

para que os estudantes participem das atividades de extensão ao longo de todo o

seu percurso formativo, propõe-se aqui que metade da carga-horária de cada

disciplina optativa, que levam a cabo o princípio da flexibilização curricular, seja

ofertada na forma semipresencial por meio do Ensino a Distância (EAD).

Além dos méritos constituídos a partir da efetivação do projeto pedagógico

do curso e da competente atuação de seus professores ao longo desses quase 30

anos de existência do Curso de Filosofia, que serão completados no próximo ano

de 2023, o êxito na formação com qualidade de profissionais professores de
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filosofia para sua inserção na sociedade, na comunidade educacional e no mercado

se deve à consolidada estrutura e recursos humanos institucionais que a

Universidade Estadual de Londrina apresenta a partir de uma história que

completou 50 anos em outubro de 2021, destacando-se nacionalmente em ensino,

pesquisa e extensão e se solidificando no cenário internacional pelo impacto do

ensino e das pesquisas desenvolvidas.

Nos primeiros seis meses deste ano de 2021 a Universidade foi apontada

em cinco rankings internacionais. The Times Higher Education Latin America

University Ranking considerou a DEL entre as 48 melhores da América Latina e na

5a posição entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior do Brasil. O T/mes

Higher Education colocou a DEL entre as três melhores do Parana, permanecendo

como a 1a pública Estadual do Paraná. Ainda, nossa Universidade figura como a 4a

melhor Estadual do país, pelo OS \Norïd University Rankings e a 10a colocada entre

as brasileiras. O The Times Higher Education & Emerging Economies Rank

considerou a Universidade na 2a posição entre as Estaduais e a 5a do Brasil. Por

ultimo, a DEL conquistou o 9° lugar no Ul GreenMetríc World University Ranking

2017 entre as universidades brasileiras, e ocupa a 354a colocação em nível
mundial.

Os 9 Centres de Estudos e os 57 Departamentos que compõem a DEL

constituem as Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão e são responsáveis pela
organização dos curses de graduação e pós-graduação e provimento da completa

logística de atendimentos ao público interno e externo, nas mais diversificadas

áreas do conhecimento, da assistência e do cuidado. Os Centros de Estudos e

Departamentos, em conjunto com os 15 Órgãos Suplementares e os 6 Órgãos de
Apoio da DEL, atuam na gestão académica e administrativa de 53 cursos de

graduação, 35 cursos de especialização, incluindo 3 curso EaD, 68 residências, 47

mestrados e 33 doutorados, o que perfaz uma comunidade interna de

aproximadamente 22.200 pessoas, sendo cerca de 18.000 alunos de graduação e
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pós-graduação, 1.649 docentes e 2.624 agentes universitários, dos quais 1.440
estão lotados no Hospital Universitário.1

Além da estrutura direta disponibilizada pela instituição para o Curso de

Filosofia, múltiplos são os recursos académicos com os quais conta a Universidade

e postos a serviço de seus corpos docente e discente e da comunidade em geral:
bibliotecas, livraria e editora EDUEL, a Casa de Cultura, Museu Padre Carlos

Weiss, Laboratório de Línguas, NAC (Núcleo de Acessibilidade da UEL), TV DEL,
Rádio Universidade FM, Laboratório de Tecnologia Educacional (LABTED), Núcleo

de Educação a Distância (NEAD), Núcleo de estudos Afro-Asiáticos (NEAA),

Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos e o Núcleo de Atividades Físicas

(NAFI). Ainda, diversos são os serviços de apoio postos à disposição do estudante:

linhas de ônibus que passam pelo Campus, postos de serviço dos bancos Itaú e

Banco do Brasil presentes dentro do Campus, agência de Correios da UEL,

serviços de segurança e vigilância. Finalmente, também há toda uma gama de
serviços referentes ao SEBEC (Serviço de Bem-estar à Comunidade): Restaurante

Universitário, Passe Escolar, Convénios com profissionais das áreas da saúde e

lazer, Atendimento Ambulatória! universitário, Moradia Estudantil/CEUEL (Casa do

Estudante), Seleção e Triagem Sócio-Econômica, Apoio Sócio-Familiar, Programa

de Apoio à Permanência (PROPE), Política de cotas, SISU, Atenção, Educação e

Prevenção em Saúde, Programa de Prevenção dos Riscos do Uso de Drogas, 11
centrals de Fotocópias, Cantinas e a Capela Ecuménica da UEL.

No momenta atual, o Departamento de Filosofia da UEL, além de contar

com a graduação em Filosofia, tem à disposição o programa de Pós-graduação
Stricto Sensu nos níveis de Mestrado e Doutorado. Desde o início da década de

1.990, com a reabertura do curso, no Departamento de Filosofia iniciou-se uma

série de atividades que permitiram a viabilidade de um Programa de Pós-

Graduação stricto sensuem Filosofia, sendo o Mestrado implantado em 2.010 e o

Doutorado em 2019, consagrando assim anos de esforços, de desenvolvimento de

projetos de pesquisa (inclusive com financiamento dos órgãos de fomento, como

1 UEL em Dados 2020. Disponível em:
http://www.uel.br/proplan/novo/paRes/arquivos/centros/2021/CENTROS EM DADOS 2021 09 12-pdj
Acesso em 22 de dez. 2021.
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CNPq, CAPES e Fundação Araucária), e de melhoria progressiva da biblioteca,
com o objetivo de dar suporte adequado às atividades de pesquisa e da docência,
oportunizando uma sólida formação aos licenciandos em Filosofia e de outras áreas
afins, bem como a continuidade de seus estudos na pós-graduação, não somente
no âmbito da UEL, mas em outras Universidades conceituadas. Atualmente se
encontram matriculados como estudantes regulares 19 no mestrado e mais 19 no
doutorado. O mestrado adquiriu, na avaliação do quadriénio 2013-2016, a nota 4
(quatro). No ultimo decénio em torno de 50% dos ingressantes no programa de
stricto senso são os alunos que provém da graduação em filosofia da UEL e 20%
dos alunos formandos da graduação ingressam em programas de outras
Universidades.

Importante destacar que somente foi possível a consolidação do Curso de
Filosofia na DEL e a implantação do stricto sensu, devido ao investimento no corpo
docente do Curso ao longo desses anos, atualmente com quase 100% de doutores,
professores pesquisadores com reconhecimento nacional. Integram o curso 24
professores, 21 estatutários e 3 temporários, sendo 23 doutores e um é
especialista, destacando que todos os professores estatutários possuem Regime
de dedicação exclusiva de 40 horas.

Este projeto de reformulação ganha em importância, pois se posiciona num
contexto desfavorável e desestimulador que impacta na procura por cursos de
formação de professores e particularmente de professores de filosofia.
Levantamento de dados recentes indica que os jovens no geral perdem cada vez
mais o interesse pela profissão de professor, visto ser flagrante a desvalorização
da profissão pela baixa remuneração e pelas más condições de trabalho. No que
diz respeito à área de filosofia, os desafios são ainda maiores, pois neste contexto
de ascensão ao poder de posições políticas conservadoras e até extremistas, que
flertam com ideologias autoritárias e fascistas, multiplicam-se os ataques às áreas
das ciências em geral e especialmente àquelas que são associadas geralmente ao
pensamento crítico, livre e criativo, como é o caso da Filosofia, da Sociologia,
História e Artes, por meio de legislações que despotencializam a contribuição
dessas áreas na formação para a cidadania e o trabalho, como no caso da

Secretária de Educação Estadual do Paraná que diminuiu no ano de 2021 a carga-
horária das aulas de Filosofia, Sociologia e Artes no Ensino Médio para dar espaço^
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a uma disciplina de educação financeira (Instrução normativa conjunta n° 011/2020

- DEDUC/DPGE/SEED), ou ainda no caso da legislação que estabelece as Novas
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 13.145/2017), em que a Filosofia

e a Sociologia deixam de ser disciplinas obrigatórias no Ensino Médio, visto que
foram diluídas como componentes curriculares na grande área de Ciências

hlumanas e Sociais aplicadas, integrada também pela Geografia e a hlistória, o que
compromete em grande medida o ensino de conteúdos de uma forma mais

profunda e crítica, situação agravada pela sobrevalorização que tal legislação dá

na formação às áreas de Língua Portuguesa e Matemática, as únicas obrigatórias
em todos os anos do Ensino Médio.

Sobretudo o projeto aqui proposto para a reformulação curricular do curso

de Filosofia da DEL representa a efetivação de uma necessária interface entre uma

série de preconizações legais e reflexões que têm sido realizadas pela área e pelo

Curso ao longo dos últimos anos e que estabelecem o escopo geral da formação a

ser oferecida na Graduação em Filosofia da UEL, na Habilitação em Licenciatura.

Em consonância especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei 9.394/96), a Resolução CNE/CES 12/2002 que Estabelece as

Diretrizes Curriculares para os cursos de Filosofia, o Parecer sobre as Diretrizes

Curriculares para os Cursos de Graduação em Filosofia (CNE/CES 492/2001), as
Diretrizes Nacionais Curriculares para Formação Inicial de Professores para a

Educação Básica e que institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de
professores da Educação Básica (Resolução CNE 02/2019), o Referencial

Curricular para o Novo Ensino Médio do Paraná no que diz respeito ao componente
curricular para a área de Filosofia (CEE/PR N.0 04/21), o Projeto Político-

Pedagógico Institucional da UEL, o Regimento Geral da Universidade, bem como

levando em consideração os objetivos indicados pela Resolução que criou o curso

de Filosofia (Resolução 100/72) e pelo Decreto Estadual que o reconheceu
(4.496/98/
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1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso:

FILOSOFIA

b) Centro de Estudo:

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

c) Departamento(3) proponente(s) do Curso:

FILOSOFIA

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades
académicas):

EDUCAÇÃO

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau:

LICENCIADO EM FILOSOFIA

f) Turno de oferta:

NOTURNO

g) Número de vagas por turno

40

h) Número de vagas total

40

i) Tempo mínimo e máximo para integralização:

MÍNIMO 4 (quatro) e MÁXIMO 8 (oito) anos

j) Carga Horária total: 3200

k) Sistema Académico

SISTEMA DE MATRICULA POR ATIVIDADE ACADÉMICA

I) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação):

2023/1
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m) Atos normativos:

Resolução 100/72/Resolução que criou o curso de Filosofia.

Decreto Estadual n°4.496 de 17/06/98 que reconheceu o Curso de Filosofia.

Renovação de reconhecimento:

Primeira renovação: Decreto Estadual n° 6485 de 15/03/2010.

Segunda renovação: Decreto Estadual n° 808 de 19/03/2015.

Terceira renovação: Decreto Estadual n° 0679 de 27/02/2019 (Validade

14/03/23).

1.2 Histórico do Curso de Graduação

A criação da Universidade Estadual de Londrina (DEL) deu-se pela lei

Estadual 6.034, de 06/11/1969, regulamentada pelo Decreto Estadual 18.110, de

28/01/1970, que uniram cinco faculdades isoladas. Dois anos após sua criação,

veio a ser reconhecida pelo Decreto Federal 69.234, de 07/10/1971.

Posteriormente, nos primórdios da década de 90, ela foi transformada em autarquia

pela Lei Estadual 9.663, de 16/07/1991.

O curso de Graduação em Filosofia- Habilitação em Licenciatura- assenta

suas raízes históricas na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

Londrina (FAFILO), criada em 1956 e que fazia parte das cinco faculdades isoladas

cuja união resultou na Universidade Estadual de Londrina, como anteriormente

referido. Com o advento do Decreto Federal 69.234/71, que reconheceu a

Universidade, pôde o curso de filosofia ter seu início, o que se deu no final de

fevereiro de 1.972.

No ano de 1.976, inserido no âmbito dos acontecimentos e debates de

ordem política que marcaram a década de 1.970, o Curso de Graduação em

Filosofia deixou de receber matrículas, passando a ser considerado desativado.

Nos outros cursos da Universidade, todavia, continuava constando das grades

curriculares a disciplina de "Introdução à Filosofia".

Iniciou-se, então, por parte dos docentes, o périplo para a reativação do
Curso de Graduação em Filosofia da Universidade, o que envolveu discussões e
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debates a respeito dos mecanismos possíveis para a criação de um Departamento

próprio, pois os docentes de Filosofia estavam vinculados ao Departamento de

hlistória. Como resultado, a década de 1.980 presenciou o estabelecimento de um

Departamento de Filosofia separado daquele da História.

Com o aprofundamento dos debates entre os envolvidos no

estabelecimento do curso de Graduação em Filosofia da UEL, entre os anos de

1.990 e 1.991 , fixaram-se os conteúdos e duração mínimos do curso em apreço,

por via da Resolução 2025/92 da DEL, emitida em 24 de Junho de 1.992 - fato este

que levou à sua reativação. Na sequência, em janeiro de 1.993, ocorreu o primeiro
vestibular dessa nova fase, e o início das atividades letivas deu-se em fevereiro do

mesmo ano. Estava reativado, em sua plenitude, o Curso de Graduação em

Filosofia da UEL. Faltava, agora, a definitiva consolidação, que viria nos próximos

anos.

A esse respeito, destaque-se que o Curso de Licenciatura em Filosofia da

Universidade Estadual de Londrina-Paranátem um Projeto Pedagógico que passou

por algumas reformulações, mas que desde o seu reinicio em 1.993, buscou

proporcionar uma sólida formação inicial voltada para a docência e para a pesquisa

na área de Filosofia.

A partir do ano de 2.008, como atividade comemorativa de 15 anos de

existência do Curso de Filosofia da DEL, o Colegiado do Curso concebeu e passou

a realizar anualmente o evento Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da

UEL (Egrestfil), com o objetivo de promover a difusão, a integração e o intercâmbio
da pesquisa em Filosofia e de experiências de seu ensino, realizadas ou em

desenvolvimento, por estudantes, graduados e pós-graduados em Filosofia - note-

se que tal evento hoje encontra-se em sua quinta edição, e por conta do contexto

da pandemia não foi reeditado ultimamente.

Na prática, o evento tem conseguido manter contato com muitos dos

egressos do Curso de Filosofia, que apresentam os resultados e reflexões de suas

experiências como professores e de suas pesquisas de pós-graduação, como
também tem dado oportunidade para muitos dos estudantes do curso apresentarem

seus primeiros trabalhos e pesquisas académicas nas sessões de comunicação.
Também deve se destacar que o evento tem proporcionado uma maior
aproximação da graduação com o strícto sensu - Mestrado e Doutorado de
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Filosofia da UEL -, tendo muitas de suas atividades realizadas em conjunto, tais

como palestras e sessões de comunicação que envolvem a participação de

graduandos e pós-graduandos.

Ainda, em 2.010, o Curso de Filosofia recebeu um importante incremento

na formação inicial, a inserção de seus estudantes no Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), disponibilizando 48 bolsas de Iniciação à

docência, 8 delas para professores da Educação Básica aluarem como

supervisores e outras 3 para professores do Curso de Filosofia coordenarem as

atividades do subprojeto. Este projeto tem como objetivo geral contribuir para a

análise, reflexão crítica e aprimoramento das concepções e práticas relacionadas

ao processo de ensino-aprendizagem de Filosofia no currículo do Ensino Médio,

articulando ensino e pesquisa às necessidades do contexto educacional e social,

oportunizando um espaço para que os discentes do curso incrementem sua

formação pedagógica e para que os professores de Filosofia, em exercício efetivo

no Ensino Médio, sejam inseridos como coformadores no processo de formação

inicial dos novos professores de Filosofia, estreitando os laços de cooperação e

comprometimento entre as escolas da Educação Básica Pública (Ensino Médio) e

o Ensino Superior (Curso de Filosofia da UEL). Na prática, o programa tem

contribuído para estimular a permanência do estudante no curso, permitindo que

muitos de seus ingressantes tenham contato com a Escola desde o primeiro ano,

o que permite desde o início da formação a construção da identidade de professor,

articulando a teoria com a prática e dando um suporte fundamental para o melhor

desenvolvimento do Estágio - o que, por sua vez, impacta numa melhor formação

para a docência. Infelizmente, nos últimos anos a Capes tem dado prioridade a

algumas áreas de formação, como Língua Portuguesa e Matemática, o que vem

reduzindo o investimento na área de filosofia, situação agravada também por

problemas orçamentários com significativa redução de investimentos nos

programas na área da Educação Básica, mostra disto, atualmente no Curso de

Filosofia conta apenas com 8 bolsas do Pibid disponibilizada aos estudantes.

Quanta ao processo de acompanhamento e avaliação do Projeto

Pedagógico do Curso, o Colegiada vem desenvolvendo ações junto aos estudantes

e professores do Curso de Filosofia, com a intenção de levantar as demandas e

aprimorar o Projeto Pedagógico do Curso, dentre elas, aplicação de questionários,,
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fórum de avaliação, grupos de trabalho e rodas de conversa. Nesse processo,

destacamos que em 2009 foram aplicados questionários em todas as séries do

curso com a intenção de levantar as demandas e aprimorar o Projeto Pedagógico

do Curso, e especialmente a partir de 2012 foram aplicados questionários junto aos

alunos do Curso para averiguar o fator e/ou fatores determinantes na reprovação

da disciplina de Lógica II. A partir dos resultados e dados desses questionários, em

2013 organizou-se um Fórum de avaliação do curso e se deu atenção especial à

disciplina de Lógica, que tradicionalmente tem um alto índice de reprovação.

Naquele momento foi convidado para contribuir com a discussão o Professor Dr.

Cezar Augusto Mortari, da Universidade Federal de Santa Catarina, referência no

Ensino de Lógica na Graduação e Pós-graduação de Filosofia. Na oportunidade

alunos e professores puderam refletir questões específicas do ensino-

aprendizagem da disciplina de Lógica.

A partir de 2015, uma vez que, por determinação do MEC, através da

Resolução CNE/MEC 02/2015, houve a exigência de reformulação dos Projetos

Pedagógicos dos Cursos de Graduação e isto ocorreu na UEL segundo um

calendário próprio, nossos esforços rumo a este objetivo iniciaram-se em 2016 com

implantação desta reestrutu ração a partir de 2019 e algumas destas mudanças

concorreram para suscitar, ainda mais, a licenciatura em filosofia e isto num curso

com forte tendência ao bacharelado.

Por conta da necessária recomposição do Projeto Pedagógico, propusemo-

nos a reformular o currículo no sentido de criar disciplinas para inserir mais

conteúdos de filosofia e educação e do ensino de filosofia na formação dos nossos

estudantes e reorganizarmos a oferta das disciplinas de Estágio, que eram de

Estágio l e II para Estágio l, II e III, além de criarmos, em proveito da produção de
material didático-pedagógico voltado ao ensino de filosofia, Núcleos Teórico-

Práticos abarcando alguns Campos de Estudo da Filosofia.

De fato, todo este processo iniciou-se por conta da gestão do

Departamento na época, que tomou a iniciativa em seu Planejamento Estratégico
de 20142 de propor Grupos de Trabalho (GT) envolvendo os docentes do

Departamento no sentido de avaliar e planejar ações face às dimensões de nossa

2PARANÂ/UEL. Curso de Licenciatura em Filosofia: planejamento estratégico, 2014.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA— PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764- Formato A4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

atuação como pesquisadores e professores. Foi nesse contexto que o Colegiada

propôs um Grupo de Trabalho de apoio ao Curso de Filosofia3 e no seu interior o

GT de Estágio, Disciplinas Didático Pedagógicas, PIBID, que contribuiu com

importantes proposições na reformulação do Curso, que se iniciou em 2015,

finalizou-se em 2018 e foi implantada em 2019.

E neste aspecto, como salientado anteriormente, cabe dizer que até então

o curso de Filosofia sempre se destacou na pesquisa em filosofia assumindo bem

mais o perfil de bacharelado e em prol do nosso mestrado em filosofia do que da

licenciatura propriamente dita e que, por conta do GT de reformulação, contávamos

com o momento propício para repensarmos efetivamente esta questão. Aliás, para

efetivar tal intento, nos caberia unir forças junto a um movimento em prol do ensino

de filosofia que começou a se configurar em escala nacional desde 2000 - l

Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia, 2020; os Fóruns que se seguiram

a este primeiro Congresso: Fórum Sul de Coordenadores dos Cursos de Filosofia,

que já havia realizado os Encontros dos Cursos de Filosofia do Sul do Brasil, Fórum

do Centro-Oeste de Ensino de Filosofia, o Fórum Sudeste de Ensino de Filosofia e

o Fórum Norte-Nordeste do Ensino de Filosofia e que estimularam, desde então, o

incremento significativo nas pesquisas na área do ensino de filosofia, isto é, dentre

os diversos enunciados que começam a circular no debate, começou a chamar a

atenção aqueles que demarcam a emergência de uma nova forma de pensar a

filosofia e seu ensino na realidade brasileira, especificamente os discursos em torno

de uma "filosofia do ensino de filosofia", cujo objetivo foi o de transformar o ensino

de filosofia em um problema, de fato, filosófico4. Foram estes estudos que

começaram a transformar a percepção do ensino de filosofia. Se até então a

A partir das discussões do Fórum de avaliação, em 2014, o Colegiada, juntamente com o Departamento de
Filosofia, propôs um Grupo de Trabalho de Apoio ao Curso de Filosofia, no sentido de levantar e aprofundar
as demandas. Esse GT - Apoio ao curso de filosofia - acabou por dividir-se em 4 outros (1-GT - Organização
curricular e Sistema Académico; 2-GT - TCC, Disciplinas de Práticas, Iniciação científica; 3-GT - Estágio,
Disciplinas Didático-pedagógicas, Pibid; 4-GT - Avaliação do Curso: Enade, retenção, evasão, nivelamento de
ingressantes; acompanhamento de egressos). Destacamos que nesse processo houve a presença, a convite
do Colegiada do Curso de Filosofia, de um representante discente para compor o Grupo de Trabalho
Organização Curricular e Sistema Académico, indicado pelo Centro Académico do Curso de Filosofia (CAFIL),
cuja presença serviu para que as reivindicações dos alunos e suas impressões acerca do curso estivessem
presentes e fossem levadas em consideração quando das discussões de reformulação do Curso.
4 Cf. Percepções sobre o ensino de filosofia: registros de um tempo e seus movimentos / Augusto
Rodrigues, Rodrigo Pelloso Gelamo (Org.). - Marflia: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Académica,
2021, p.89-132.
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filosofia, seu ensino e aprendizagem não constituíam um problema filosófico
relevante à comunidade académica, é dessa movimentação em diante que se
começa a criar possibilidades de entendê-los como um campo complexo de
problematização filosófica, com teorias e questões singulares.

No caso particular do GT de Estágio, Disciplinas Didático Pedagógicas,

PIBID, tal abordagem nos ofereceu um suporte importante no sentido de já
contarmos com um sólido suporte da pesquisa em filosofia convergindo para uma
mudança de eixo no entendimento do problema do ensino de filosofia, ou seja, da
necessidade de um olhar filosófico para o ensino de filosofia5, de constituir-se como
problema filosófico, tratado de forma filosófica e tendo, de modo fundamental, a
pesquisa em filosofia, significativamente consolidada no nosso curso, como
instância dialógica para o enfrentamento desse problema.

A ideia por trás de um campo de pesquisa e estudo, a partir do qual se
pensasse filosoficamente6 o ensino de filosofia, está sustentada nas condições de
possibilidade de a filosofia reconhecer como próprio o problema de sua
transmissão, das práticas envolvidas no seu ensino e na aprendizagem, algo
academicamente visto até então em nosso curso como um aspecto separado ou
como uma questão reservada às disciplinas pedagógicas. E isto não significa que
estas não possam ser de grande valia como é o caso da psicologia da educação e
das políticas educacionais, mas que, em termos de natureza o problema filosófico
do ensino de filosofia mora em seu legado, nos seus problemas e conceitos.

Nesse cenário, notamos a emergência de uma perspectiva filosófica que
toma o ensino de filosofia como um projeto político-filosófico que busca inaugurar
um território na filosofia, a filosofia do ensino de filosofia, e, dentro dele, planejar e
pensar as condições e as possibilidades para se ensinar e aprender filosofia
filosoficamente7. Na verdade, através da inclusão das disciplinas de Filosofia e
Educação e a de Seminário de Pesquisas em Ensino de Filosofia no nosso curso,
o que intentamos foi criar, junto aos nossos licenciandos, um espaço para que, na
responsabilidade de professores de filosofia, o modo de fazer e ensinar a filosofia

ultrapassasse os problemas pedagógicos e que filosofássemos ante os problemas

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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que permeiam nossas práticas. Isso não significa que há uma desvinculação entre
os problemas do ensino de filosofia e da educação, pelo contrário, significa que os
professores de filosofia, junto com as contribuições da área de educação, não se
furtam aos problemas filosóficos de suas práticas.

Neste debate, configurarmos no nosso curso a presença do professor-
pesquisador em filosofia, cujo perfil nasce da proposta de se pensar filosoficamente
o ensino de filosofia, de desenvolver pesquisas filosóficas na área e ligadas,
sobretudo, à reestruturação da nossa licenciatura. O processo de formação do
professor-pesquisador no curso introduz em nossa prática, por parte dos nossos
docentes e licenciandos, a responsabilidade filosófica com a formação e com o
futuro da disciplina na Educação Básica.

Embora naquele contexto a disciplina de Filosofia constasse como

obrigatória no currículo da Educação Básica, Lei n° 11 .684/08 que alterou o art. 36

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1 996, sua presença de fato não se efetivaria

caso não houvesse um esforço dos cursos de licenciatura em formar bem seus

professores. E é nessa direção que foram necessárias estratégias de debate no

nosso curso e especialmente no GTde Estágio, Disciplinas Didático Pedagógicas,

PIBID para que a discussão sobre o ensino de filosofia ocupasse um lugar central
em nossas pesquisas e estudos.

A primeira medida consistiu na criação de uma Linha de Pesquisa em

Ensino e Pesquisa em Filosofia na Graduação, de modo que os estudantes
tivessem a oportunidade de desenvolverem a Iniciação Científica (1C) e o Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) nesta área e isto a partir da seguinte proposta:

Esta linha de pesquisa pretende pensar, através da filosofia,
problemas concernentes ao seu lugar e papel nas metodologias,
nos conteúdos e nas práticas do seu ensino, bem como na
formação dos professores de filosofia e nos currículos escolares e
universitários, além de buscar pensar, num plano mais abrangente,
as possíveis aproximações e distanciamentos entre filosofia e
educação. Por este viés, constitui-se objetivo desta linha de
pesquisa desenvolver o ensino de filosofia a partir de um olhar
próprio da filosofia, de forma que, compondo-se primeiramente
como problemática de caráter filosófico, possa não somente dar
conta desta sua especificidade, quanto dialogar com outras áreas
do saber, como é o caso dos saberes pedagógicos, das ciências e
das artes, em que pensar filosoficamente consiste, prioritariamente,
em pensar - com a filosofia - o problema do seu ensino. Portanto,
ao considerar o aspecto da sua especificidade e da conexão com
outros saberes, a pesquisa em ensino de filosofia, tratando de
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temas, problemas, campos de estudo e conceitos característicos do
legado filosófico, propõe-se não apenas a enfrentar o desafio de
suscitar a reflexão filosófica na formação escolar e universitária,
mas a estrategicamente despertar um gosto pela crítica e pela
criação neste âmbito, segundo as exigências próprias de um
pensamento filosófico que seja tanto conectivo, quanto
independente e propositivo (PARANA/UEL, 2016)8.

Em segundo lugar, como já indicado anteriormente e para efetivar ainda

mais esta perspectiva, começamos a esboçar, em termos de aproximação entre o

nosso Curso e a Educação Básica, através da análise e produção de materiais

didático-pedagógicos voltados para o Ensino Médio, o que viriam a se tornar os

Núcleos Teórico-práticos de Filosofia Política, Ética, Lógica e Epistemologia,

Metafísica e Subjetividade, e Estética.

Em terceiro lugar e no sentido de incremento da licenciatura em filosofia,

foram introduzidas horas Semipresenciais por meio da Plataforma Moodle, bem

como horas de Prática como Componente Curricular (PCC).

Em termos de configuração, eis, a seguir, em que resultaram, na área de

Metodologia do Ensino de Filosofia do nosso curso e que permanecem nessa

proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso para 2023, as ações

quanta à sua reconstituição (PARANA/UEL, 2018) em efetivação em 20199:

1° semestre:

Filosofia e Educação, como disciplina obrigatória (30h Teóricas, 15h

Semipresenciais (Plataforma Moodle), 30h de Prática como Componente Curricular

(PCC), totalizando: 75h). Ementa: Principais concepções filosóficas sobre

educação e ensino, e suas implicações práticas nos métodos e objetivos da

formação escolar, nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos Colégios, nos

currículos, nos processos de avaliação/aprendizagem e na relação professor e
aluno.

3° semestre:

Seminários de Pesquisa em Ensino de Filosofia, como disciplina obrigatória
(30h Teóricas, 15h Semipresenciais (Plataforma Moodle), 45h de Prática como

8 PARANÁ/UEL. Curso de Licenciatura em Filosofia: Linha de Pesquisa Ensino e Pesquisa em Filosofia, 2016.
Disponível em: http://www.uel.br/cch/fílosofia/pages/linhas-de-pesquisa/ensino-e-pesquisa-em-
filosofia.php
9 PARANÁ/UEL. Curso de Licenciatura em Filosofia: Projeto Pedagógico, 2018. Disponível em:
http://www.uel.br/col/fílosofía/pages/matriz-curricular.php
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Componente Curricular (PCC), totalizando 90h). Ementa: Análise e avaliação das

políticas públicas em ensino de filosofia. Produção brasileira da pesquisa filosófica

em ensino de filosofia. Estudo de metodologias para ensino de filosofia no Ensino

Médio. Relação teórico-práticas entre o ensino de filosofia e a novas tecnologias.
5° semestre:

Ementa reformulada da disciplina de Estágio l: Conhecimento, observação

e investigação da realidade escolar: planejamento, projeto político pedagógico e

gestão escolar. Desenvolvimento de uma pesquisa filosófica em Educação a partir

do trabalho de campo. Produção de relatórios. 45h Teóricas, 60h Práticas,
totalizando 105h;

Núcleo Teórico/Prático de Filosofia Política (15h Teóricas, 75h de Prática

como Componente Curricular (PCC), totalizando 90h). Ementa: fundamentos

filosóficos dos direitos humanos, história e cultura Afro-Brasileira e Africana.

Tópicos de Filosofia Política. Produção de atividades ou materiais didático-
pedagógicos envolvendo tópicos especiais de filosofia política.

6° Semestre:

Ementa reformulada da disciplina de Estágio II: Atividades de laboratório

de ensino, planos de aula e de curso, produção de material didático para ensino de
filosofia. 45h Teóricas, 60h Práticas, totalizando 105h;

Núcleo Teórico/Prático de Ética (15h Teóricas, 75h de Prática como

Componente Curricular (PCC), totalizando 90h). Ementa: direito à educação
enquanto princípio ético: educação especial e direitos educacionais de

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Tópicos de

Ética. Produção de atividades ou materiais didático-pedagógicos envolvendo
tópicos especiais de ética.

7° Semestre:

Ementa reformulada da disciplina de Estágio III: Conhecimento,
observação e investigação do desenvolvimento do ensino de filosofia em sala de

aula. Regência: planejamento de ensino, execução e avaliação. Produção de
relatórios. 90h Teóricas, 100h Práticas, totalizando 190h;

Núcleo Teórico/Prático de Lógica e Epistemologia (15h Teóricas, 75h de
Prática como Componente Curricular (PCC), totalizando 90h): Ementa: Ciência e

Meio Ambiente. Tópicos de Filosofia da Ciência e Lógica. Produção de atividades
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ou materiais didático-pedagógicos envolvendo tópicos especiais de filosofia da

ciência ou lógica.

8° Semestre:

Núcleo Teórico/Prático de Subjetividade, Metafísica e Estética (15h

Teóricas, 75h de Prática como Componente Curricular (PCC), totalizando 90h).

Ementa: diversidade étnico-racial, de género, sexual, religiosa, de faixa geracional:

pressupostos filosóficos. Tópico de Subjetividade, Metafísica e Estética. Produção

de atividades ou materiais didático-pedagógicos envolvendo tópicos especiais de

Subjetividade, Metafísica ou Estética.

Quanto à reformulação do PPC do curso, implantada em 2019, houve uma

importante mudança, que no momento ainda não é possível avaliar se impactou

positivamente o processo de formação, a saber, do sistema académico de

matrícula, passando da forma de seriado anual para o crédito semestral. Outras

mudanças importantes foram as seguintes: o aumento da carga-horária de

disciplinas optativas, de 360 horas pra 480 horas, no sentido de potencializar o

princípio de flexibitização curricular, a adequação às legislações específicas,

incluindo conteúdos como Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação das

Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana, Educação Especial e a incorporação de carga-horária em algumas

disciplinas na forma de EAD, bem como a introdução de novas disciplinas no

currículo de maior fomento da licenciatura, a saber: Filosofia e Educação e

Seminários de Pesquisa em Ensino de Filosofia. Importante também ressaltar que

a partir de 2019, com o sistema de crédito semestral, as dependências por conta

das reprovações, que eram realizadas na forma assistida e semipresencial,

deixaram de existir, sendo que a reprovação no sistema semestral implica que o

estudante curse novamente e presencialmente a disciplina nessa condição.

Para finalizar e sintetizar este apanhado, houve no Curso de Filosofia da

DEL uma mudança significativa em prol de sua própria natureza, a licenciatura e

reaproximando efetivamente a formação de nossos licenciandos frente aos

desafios da Educação Básica e no Ensino Médio em particular.

Na atual proposta de reformulação curricular do curso, com previsão de

implantação para o ano letivo de 2023, preservamos e trouxemos incremento a esta

dimensão.
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Que o nosso curso de filosofia esteja facultando aos licenciados, na

proposta em vigor a partir de 2019, os mais variados conceitos e problemas de
afinidade entre a filosofia e a educação, o ensino e a produção de materiais

didáticos, tal oferta, no atual contexto, continua a ganhar efetividade a partir do
conseguimos construir para 2023.

Em 2020 e 2021, diante dos desafios do contexto da Pandemia da Covid-

19, o Colegiada do Curso juntamente com o CAFIL de Filosofia (Comissão de
representação estudantil) organizaram a Semana de Recepção aos Ingressantes

no Curso de Filosofia, com atividades variadas, como a apresentação do Projeto

Pedagógico do Curso, palestras com temas que tradicionalmente não são tratados

nos conteúdos do curso (Pensamento africano e indígena), de rodas de conversa

com egressos do curso, atividades integrativas entre ingressantes e veteranos etc.

Por fim, importante destacar que esse processo avaliativo do Curso

somente foi possível pela integração entre o Colegiada do Curso e o Núcleo

Docente Estruturante de Filosofia da UEL (NDE). O NDE foi criado e regulamentado

em 2.014 por força de legislação superior, e atualmente é composto por 5

professores do Curso. Assim, desde a última reformulação do Curso que foi
implantada em 2019, o NDE vem assumindo e cumprindo seu papel de uma
instância integrada ao Colegiada do Curso de Filosofia com a finalidade de

assessorá-lo em discussões que envolvam o acompanhamento e avaliação do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Cabe destacar que a presente proposta de
reformulação foi construída coletivamente a partir das discussões e

encaminhamentos no âmbito de um Grupo de Trabalho do qual participaram os
integrantes do NDE e do Colegiada de Curso, o que garantiu a representatividade
e a participação efetiva no processo dos estudantes do curso de Filosofia, além de
professores e funcionários.

1.3 Contextualizações Nacional e Regional

A pertinência e relevância da formação de professores de Filosofia para
aluarem principalmente na Educação Básica podem ser primeiramente
depreendidas da LDB (Art. 35, Inciso III) onde trata das finalidades do Ensino
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^

Form. Código 11.764-Fe

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

lato A4 (210x297)



o ^s.f^ry

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoMdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Médio: - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico.

Finalidade essa que também é reiterada pela Base Nacional Comum
Curricular:

Nessa mesma direção, é também finalidade do Ensino Médio o
aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando
sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico. Tendo em vista a construção de uma
sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e
solidária(...) (BNCC, p. 466).

Assim, no contexto nacional do Novo Ensino Médio e da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) impõe-se a relevância da formação de professores de
Filosofia e ao mesmo tempo apresenta-se um grande desafio para sua formação,
visto que os conteúdos de filosofia agora farão parte como componente curricular
na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Isso exigirá que os futuros
professores de Filosofia estejam preparados para atuar interdisciplinarmente e
contribuir na formação dos estudantes da Educação Básica no sentido de que
adquiram a capacidade de estabelecer diálogos, entre indivíduos, grupos sociais,
diferentes nacionalidades e culturas diferentes, como forma de aceitar a alteridade

e de ter uma conduta ética em sociedade (BNCC, 2019, p.563).

Nesse sentido, a contribuição da filosofia é fundamental visto que tem por
prerrogativa a dúvida sistemática, aquela que questiona e induz o sujeito a se
autoquestionar sobre aquilo que muitas vezes se impõe como verdade absoluta, o
que permite então a abertura do diálogo e da investigação científica.
Essencialmente o estudante deve ter a capacidade de uma atitude inquiridora da
realidade permanente, percebendo pela razão e experiência que a ideia de
princípios universais foi posta em questão por vários estudos de campos diversos
do conhecimento.

Por outro lado, segundo a BNCC, o aprofundamento da questão ética é
fundamental na formação do estudante do Ensino Médio, sendo imperativo refletir
sobre a melhor forma do convívio social diante das diferenças, do respeito ao outro
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e sua cultura, e de como realizar o bem comum nas situações concretas. Por
extensão da Ética, também assume no contexto da nova BNCC particular

importância a política, enquanto inserção do indivíduo na polis, na sociedade, no

mundo, no viver coletivo, na vivência da cidadania (BNCC, p.567). Por sua vez, a

política está na origem do pensamento filosófico, sendo que a argumentação e as

decisões na esfera pública sobre a melhor forma de convívio e de realizar o bem

comum mostraram o valor da autonomia do pensar como central para o exercício

da cidadania e democracia, o que potencializa o questionamento e a denúncia de

autoritarismos, de regimes tirânicos, violentos, demagógicos que destroem a vida
pública.

Da mesma forma, a importância do Ensino de Filosofia na Educação
Básica é posta pelo Referencial Curricular para o Ensino Médio no Paraná:

O componente curricular de Filosofia é de grande importância no
desenvolvimento cognitivo dos seres humanos. E por meio do
pensamento filosófico que se organizam as habilidades de pensar
e refletir, permitindo assim uma autonomia para compreensão dos
conceitos vividos no cotidiano. E por meio da Filosofia que surge a
Ciência e, consequentemente, o ato de investigar, questionar,
discutir e refletir, fazendo com que os seres humanos busquem
desvendar os mistérios da existência, tentando ordenar as ideias e
deixando para trás o senso comum. Assim, esse componente
contribui, juntamente com os componentes de História, Sociologia
e Geografia, para desenvolver o raciocínio lógico, a criticidade e
autonomia de pensamento, possibilitando ao estudante refletir
sobre como se constrói o conhecimento, formando um indivíduo
ético e apto a integrar a sociedade. (RCPEMP, p. 590).

Ou ainda:

A postura filosófica tende a permitir ao indivíduo enxergar e
escolher uma gama cada vez mais ampla de possibilidades diante
de seu horizonte. Por meio desse nível de compreensão ampliado
(mais detido em abrir-se às possibilidades múltiplas de tangenciar
o real da vida, como habilidade epistêmica inerente ao filosofar), o
componente curricular coloca-se a estudar e desenvolver a
aprendizagem sobre como analisar a realidade presente, tendo por
instrumento balizador a tradição filosófica e demais contribuições
do saber filosófico. O que se pretende com isso é a
problematização do entendimento imediatista e pragmático próprio
do saber empírico do cotidiano, já que a Filosofia escolar busca
corroborar com o projeto de promoção e cultivo da humanidade em
cada indivíduo e de forma também coletiva. Os conhecimentos que;
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o Ensino de Filosofia propicia devem ultrapassar a valoração
meramente utilitária. (RCPEMP, p.596).

No contexto regional e local o Curso de Filosofia, desde sua criação em

1993, vem respondendo às demandas, principalmente educacional e cultural da

macrorregião de Londrina, que compreende outros 18 municípios, Somente em

Londrina e em seus distritos estão distribuídas 76 escolas e mais 71 nos demais

municípios, formando com qualidade a maioria dos profissionais que aluaram e

atuam na área de filosofia da Educação Básica, tanto na condição de concursados

como de Processo Seletivo Simplificado (PSS). Atualmente, no Núcleo de

Educação (NRE) de Londrina, nas suas 98 escolas que oferecem o nível do Ensino

Médio, atuam 56 professores de filosofia que pertencem ao quadro próprio do

magistério (QPM-P) e 46 na condição de Regime especial de professor (REPR),

totalizando 102 professores10.

Ainda, a relevância do curso de Filosofia se dá por seu comprometimento

na melhor formação de professores de Filosofia no sentido de que sua atuação

competente na Educação Básica, especialmente no nível do Ensino Médio,

contribua para melhorar o índice do IDEB, pois segundo o resultado o IDEB de 2017

as escolas de Londrina na média ficaram com o índice de 4,9, sendo que a meta

era 5,1 e no médio prazo deve alcançar 6,0.

Além da possibilidade de atuarem como professores na Educação Básica,

especialmente no Ensino Médio, muitos egressos do Curso hoje são professores

efetivos ou temporários em várias Instituições de Ensino Superior públicas e

privadas, a exemplo do Departamento de Filosofia da UEL onde há 3 professores

efetivos e três temporários egressos do curso de Filosofia. Ainda,

além da docência, há uma potencialidade de atuação dos egressos, como já se

constata, em assessorias científicas, culturais, jornalísticas, éticas e políticas.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

Embora ainda não se tenha formado a primeira turma de licenciatura em

Filosofia após a última reformulação do curso, que instaurou o atual projeto

10Disponível em : <http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/> Acesso em 22 de dez. 2021.
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pedagógico no ano de 2019, o que não permite ainda avaliar se as mudanças

propostas produziram seu efeito na formação, principalmente melhorando a sua

qualidade, foi nos exigida uma nova reformulação por razões externas,

especialmente para a adequação do PPC às Diretrizes Nacionais Curriculares para

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e que institui a Base

Nacional Comum para a formação inicial de professores da Educação Básica

(Resolução CNE 02/2019), e para sua adequação à Resolução CNE/CES n° 7 (de

18 de dezembro de 2018) e Resolução CEPE/CA 039/2021 que Regulamenta a

Creditação Curricular da Extensão na DEL.

Também houve a necessidade de algumas adequações de conteúdos das

ementas para atender à Base Nacional Comum Curricular (BNCC-Area de Ciências

Humanas e Sociais Aplicadas) e ao Referencial Curricular para o Novo Ensino

Médio do Parana no que diz respeito ao componente curricular para a área de

Filosofia (CEE/PR N.0 04/21).

Importante destacar que na reformulação de 2019 já tinham sido incluídos

novos conteúdos na formação a partir das exigências de legislações específicas e

que foram mantidos na atual proposta conforme listados abaixo com suas

respectivas legislações:

Educação Ambiental: Resolução CNE/CP n° 2, de 15 de junho de 2012,

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; Lei

17505 - 11 de janeiro de 2013, institui a Política Estadual de Educação Ambiental

e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências; Deliberação n°
04/13, normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de

Ensino do Parana, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n°

17.505/2013 e Resolução CNE/CP n° 02/2012.

Direitos Humanos: Resolução CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012,

estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

Libras: Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei

no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -

Libras, e o art. 1 8 da Lei no 1 0.098, de 19 de dezembro de 2000; Parecer CEE/CES

n° 23/11, inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como disciplina nos
projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e
sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto
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Federal n.° 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.°

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -
Libras; Resolução CEPE n° 56/2015, institui a oferta de Libras - Língua Brasileira

de Sinais como disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação,

na habilitação bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina.

Educação para as Relações Etnico-Raciais Ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira e Africana: Resolução CNE/CP n0 1, de 17de junho de
2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações

Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

Deliberação CEE n° 04/10, dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR

n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Educação Especial: Lei N. 13,146/2015 que institui a Lei Brasileira de

Inclusão da Pessoa com deficiência e Lei Estadual N. 20,443/2020 que dispõe

sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais

de educação superior e instituições estaduais de ensino técnico.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

Dados mostram que desde 2019, ano da implantação da última

reformulação do curso e que ainda não formou turma, vem diminuindo os inscritos

e a concorrência no vestibular do curso de Filosofia da DEL, que disponibiliza 40

vagas anuais para o Período Noturno. Em 2019 inscreveram-se 151 no vestibular

do curso e a concorrência foi de 3,63 por vaga, no ano de 2020 foram 126 inscritos
e a concorrência de 3,05, e no ano de 2021 inscreveram-se 105 e concorrência de

2,68 por vaga (tabela abaixo). Certamente o contexto da pandemia de Covid-19

contribuiu para essa diminuição do procura, inclusive percebe-se que no geral, na
UELe no CLCH, desde 2019 vem caindo o número de inscritos, particularmente no
CLCH foram 1382 candidatos inscritos em 2019, 1192 em 2020 e 1045 em 2021,
de 2,11 a concorrência por vaga em 2019 caiu para 1,11 em 2021.
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Ano Inscritos Sistema

universal (19

vagas)

Cotas

Instituição

pública (7

vagas)

Cotas - Instituição

pública (negros) (9

vagas)

SISU

(5
vagas)

2021 105 67(2,68%) |25(3,14%) 13 5

2020 126 74(3,05%) I 36 (4,14) 16 5

2019 151 85(3,63%) |47(5,71%) 19 5

Em comparação com outros centros de estudos, visto que no CLChl a
maioria das vagas é para cursos de licenciatura, houve uma diminuição importante
que impactou na concorrência, sendo que outros centros se mantiveram estáveis

ou, como é o caso do Centro de Ciências da Saúde, onde houve uma maior procura

pêlos seus cursos, saltando de 10.307 inscritos no vestibular em 2019 para 18.618
inscritos em 2021.

Outro dado sempre preocupante é o índice de evasão no Curso de

Filosofia, que se manteve alto ao longo dos últimos anos, por exemplo, 57,50% em

2015,45% em 2016 e 29,27 % em 2017, o que, embora sinalize uma tendência de

diminuição, ainda não se pode avaliar com segurança se houve uma a melhora

sensível na média histórica, ou mesmo, se a mudança no sistema académico em

2019, de anual para crédito semestral teve algum impacto na diminuição desse
índice. Em comparação com o índice geral de evasão no Centro de Letras e
Ciências Humanas a média de evasão também diminuiu entre 2015 e 2017, de

55,79% para 41,43%.11.

Tendo como base os questionários aplicados aos estudantes e professores

do curso desde 2013, as reuniões, rodas de conversa e discussões promovidas

pelo Colegiada no processo de avaliação e reformulação do Projeto Pedagógico,
destacam-se como fatores, que contribuem tanto para a diminuição da procura
pêlos cursos de licenciatura e ainda para evasão de seus ingressantes, a
desvalorização do professor do Ensino Médio pêlos próprios alunos e pela
comunidade e os baixos salários somado às más condições de trabalho (tanto no
âmbito das questões de violência quanto de falta de insumos para o exercício da

n Disponível em:

http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/centros/2021/CENTROS_EM_DADOS_2021_09_12.pdf
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docência). Assim, tal quadro costuma impactar no número de inscritos no vestibular,

no número de alunos evadidos do curso e no aumento de ingressantes com

escolarização básica mais precária. Nesse sentido, muitos ingressantes encontram

dificuldades em dar conta da carga de leitura principalmente no primeiro ano do

curso, pois além da defasagem de conhecimentos básicos da formação do Ensino

Básico, os mesmos se deparam com um processo de ensino-aprendizagem muito

diferente daquele que estavam habituados, que exige deles maior autonomia na

busca pelo conhecimento e maiores habilidades de leitura, interpretação e escrita.

Outro fator importante e que ficou mais evidente nessa Pandemia são as

condições familiares e económicas dos estudantes, por serem provenientes

principalmente das classes médio-baixa e baixa, isso dificulta sua permanência na

Universidade visto que devem conciliar seus estudos com o trabalho, havendo

também um impacto significativo para seu orçamento pelo fato de ter que frequentar

a Universidade, aumentando despesas com aluguel, alimentação, transporte,

materiais bibliográficos etc.

Num contexto interno ao curso de filosofia da UEL podemos destacar ainda

dois outros motivos que foram apontados pêlos estudantes para a alta evasão, o

descompasso entre a expectativa do ingressante sobre o curso (pesquisa em

filosofia) e o que o curso oferece (pesquisa em história da filosofia). No que se
refere ao primeiro aspecto, afirma-se que o curso ensina predominantemente

história da filosofia (formando historiadores da filosofia) e não diretamente filosofia.

Esta última é entendida aqui enquanto reflexão e compreensão filosófica de nós e

do mundo em que estamos inseridos. Para tanto, dever-se-ia privilegiar os
problemas filosóficos do mundo contemporâneo, buscando apresentar as suas

diferentes formulações, tratamentos e polémicas na história da filosofia. Dever-se-

ia também dar importância especial aos problemas filosóficos que são problemas
para nossos estudantes, questões que naturalmente os preocupam: atendendo ao

anseio original que motivou muitos dos alunos a optarem pela filosofia. Tal prática
deveria ser adotada deste o primeiro ano, sendo que o maior percentual de evasão

do curso se dá justamente no primeiro e no segundo ano. O esforço deste novo
PPC é enfrentar essa questão, com a criação de novas disciplinas que visam fazer
uma ponte com as questões emergentes da realidade nos dois primeiros semestres
do curso (Seminários de temas transversais e de temas educacionais), com a
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ampliação de disciplinas optativas que podem ser cursadas a partir do segundo
semestre do curso, com a mudança de algumas ementas, com a confirmação do
papel da pesquisa enquanto um pilar essencial do curso e, sobretudo, de conceber
que a ação do futuro docente na Educação Básica é também referente à produção
de um pensamento filosófico, perspectiva que integrará os âmbitos teóricos e
práticos do curso, culminando nas atividades dos Núcleos Teórico-Práticos.

Percebe-se que a participação de estudantes em programas como o Pibid,

Residência Pedagógica e Projetos de Iniciação científica, principalmente quando

eles têm acesso a bolsas, é um suporte importante para que possam contornar as
dificuldades para sua permanência e assim diminuir os índices de evasão do curso.

Atualmente o curso conta com 2 projetos de Ensino envolvendo 4 professores e 15
estudantes, sendo todos os estudantes com bolsas do Pibid, ou da Residência

Pedagógica ou mesmo do FAEPE. Também há 25 projetos de pesquisa ativos,
onde estão envolvidos 24 professores do Departamento de Filosofia, com a

participação de 86 estudantes da graduação e 35 da pós-graduação, onde
geralmente tem-se de 15 a 20 estudantes de graduação beneficiados com bolsas
de Iniciação Científica.

Em 2020 o curso de Filosofia da UEL estava com 165 estudantes ativos. A

maioria dos estudantes é procedente da Escola Pública (70,5%), declaram-se da
raça branca (64,1%), sendo seu ingresso por tipo de cota: Sistema Universal

(55,1%), Instituição Pública (36,5%), Negros de Escola Pública (6,4%), Negros
independente do percurso (1,9%). Os ingressantes em 2020 são em sua maioria
jovens entre 16 e 25 anos, 60 % do sexo masculino, solteiros, procedentes da
Escola Pública, oriundos basicamente do Paraná e alguns de cidades do interior de

São Paulo, sendo que a maioria reside em Londrina. Os principais motivos que os
levaram a escolher o curso são o interesse pessoal pela profissão correspondente,
ou seja, ser professor e a possibilidade de contribuir com a sociedade. Quanto às

expectativas dos ingressantes com o curso universitário destacam-se a aquisição
de conhecimentos que permitam compreender melhor o mundo e a formação
acadêmico-profissional para o trabalho, seguidas da aquisição de cultura geral, de
formação teórica para a pesquisa e de formação para a atividade pedagógica.

No período de 2017 a 2019 praticamente as mesmas disciplinas
despontam com os maiores índices de reprovação, a maioria acima de 50%, com
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destaque para Lógica II com 82,22% e Teoria do Conhecimento com 71,43 %

(Tabela abaixo). No projeto pedagógico vigente a partir de 2019, nos dois primeiros

semestres, somente duas disciplinas ficaram com a reprovação abaixo de 20%,

História da filosofia Medieval com 20% e Psicologia da Educação com 16,22%.

Dados esses preocupantes que mostram a necessidade de um acompanhamento

mais próximo, que deve ser realizado pelo Colegiada e NDE em relação à forma

como os programas das disciplinas vêm sendo desenvolvidos, do nível dos

conhecimentos básicos dos ingressantes, bem como de um investimento maior na

formação continuada dos professores do curso no que diz respeito aos processos

metodológicos de ensino-aprendizagem. Outro aspecto a se considerar é que esse

alto índice de reprovação nas disciplinas se relaciona com a situação de evasão,

geralmente a maior porcentagem quando se avalia detidamente a situação de cada

disciplina recai sobre a reprovação por falta, ou seja, são estudantes que desistem

da disciplina, não comparecem regularmente e não fazem as provas. Tomando à

parte os estudantes que frequentam regularmente as disciplinas, o índice de

reprovação geralmente não ultrapassa 10%.

Primeiro Semestre

Reprovação

2017

Reprovação

2018

Reprovação

2019

hlistória da Filosofia

Antiga
13,64% 25,64% 26,83%

Filosofia Geral 25,00% 31,71%

Filosofia Política 38,30% 37,21% 29,79%

Pesquisa em Filosofia l 18,18% 25,00% 40,43%

Filosofia e Educação 37,50%
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Segundo semestre

Reprovação

2017

Reprovação

2018

Reprovação

2019

Psicologia da
Educação

21,74% 37,21% 16,22%

História da Filosofia
Medieval

30,43% 30,23% 20,00%

Estética 34,69% 47,73% 31,58%

Ética 34,04% 30,23% 51,35%

Antropologia
Filosófica

27,03%

Outro dado importante, tendo como intervalo os anos de 2003 a 2020,
ingressaram 726 estudantes no curso de Filosofia da UEL e formaram-se 233, o
que representa um percentual de 32,09% do total dos que ingressaram. A média de
formandos no curso de Filosofia da UEL, nos últimos dez anos, por turmas de 40
ingressantes, é de 18 a20 estudantes. Em relação aos estudantes formandos, a
média tem diminuído de 20 formandos por ano entre 2014 e 2017 para 12
formandos por ano entre 201 8 e 2020. Dentre eles, em média 8 a 10 estudantes se
formam no tempo regular (quatro anos). Os demais necessitam de 5 a 8 anos.
Assim, espera-se que o sistema de matrícula semestral por atividade académica
possa representar uma melhoria desse cenário, no sentido de dar maior autonomia
para os estudantes organizarem seu percurso formativo adequando-o melhor a sua
realidade. Da mesma forma, espera-se que as modificações apresentadas
possibilitem uma melhoria constante do desempenho do curso no Enade:

2005 2008 2011

Tamanho da

população

27 45 53

2014 2017

72 (60 da

turma

regular e 12

do Parfor)
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Tamanho da

amostra

85,18%(23) 80% (36) 84,3 %(54)

Presentes

na prova

77%(21) 66.6

(30)

%'o 81,13 %

(43)
83 % (60)

Nota

Enade

3 4 2 2 4

CPC 4 3 3 4

Destacamos que as notas no Enade nos anos de 2011 e 2014 foram

atípicas, não representaram de fato a qualidade do curso e da formação, pois

naquele contexto havia um grande número de estudantes "represados", que não

conseguiam se formar, principalmente pelo motivo de não obterem aprovação na

disciplina de Lógica II, muitos inclusive afastados do curso já há algum tempo, o

que determinou um descontentamento e desmotivação para participarem do

Enade, contribuindo assim para o resultado final insatisfatório. Por outro lado,essa

nossa convicção vem da constatação de que tanto os estudantes de 2014 quanto

os de 2017 estavam inseridos no mesmo PPC implantado em 2010, todavia em

2017 o resultado do Enade foi satisfatório. Sobretudo, pós 2014 o Colegiada

intensificou ações para o melhor desempenho dos estudantes especialmente na

disciplina de Lógica II, como a rotatividade de professores na condução da

disciplina, a oferta excepcional de turma de dependência na forma presencial e a

flexibilização de horários para a realização de monitorias. Ademais, houve um
trabalho empreendido pelo Colegiada, junto aos estudantes concluintes, de

sensibilização e de conscientização da importância da participação deles nesse
processo avaliativo.

No sentido de compreender melhor esses resultados, segundo o relatório
do Grupo de Trabalho de Avaliação do Curso no ano de 2015, dentre os inscritos
no Enade-2014, com dependências, havia uma grande quantidade que estava em
Lógica II, a saber, 59,3%. Deste universo de 38 dependentes em Lógica II, e de
alguns simpatizantes da causa, surgiu um movimento pró-boicote ao Enade. O
objetivo do grupo era primordialmente chamar a atenção do Colegiado e do
Departamento de Filosofia para o "problema" da disciplina Lógica II. O boicotç
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consistiria, segundo alguns alunos deste grupo, em comparecer a prova do Enade,

assinar a lista de presença, aguardar a primeira hora obrigatória e depois entregar

a prova vazia ou preenchida de forma aleatória (sem a leitura das questões).

Especula-se que em torno de 10 a 20 % dos inscritos que fizeram a prova do Enade
tenham boicotado.

Um fenómeno semelhante, quanto ao preenchimento aleatório do quadro

de respostas, parece ter ocorrido no Enade-2011, ainda que as razões para tal

fossem outras. Se analisarmos os itens "desvio-padrão" e principalmente

"distribuição de notas dos estudantes", tanto na prova específica quanto na prova

geral, do relatório do curso de filosofia/Uel de 2011 (realizado pelo Inep),

observaremos que um percentual muito alto dos alunos concluintes somaram

menos de 10 pontos do total possível de 100 pontos. Na prova geral, 23% dos

alunos somaram menos de 10 pontos quando a média nacional foi 5%. Número

similar se deu na prova específica: 20% obtiveram menos de 10 pontos (média
nacional foi 5%).

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

BRASIL, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

_. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília,
DF: MEC, 2015.

Decreto Estadual   4.496/98. Reconhecimento do Curso de Filosofia da

Universidade Estadual de Londrina.

Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei no 10.436, de

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art.

18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Parecer CEE/CES n° 23/11,

inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como disciplina nos projetos
pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de
formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto Federal n.° 5626,
de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24 de

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras; Resolução
CEPE n° 56/2015, institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como,
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disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação
bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina.

Deliberação CEE/PR  04/21. Institui as Diretrizes Curriculares Complementares
do Ensino Médio e o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná.
Aprovada em 29/07/21.

Lei N. 13,146/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência

e Lei Estadual N. 20,443/2020 que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras
de deficiência nas instituições estaduais de educação superior e instituições
estaduais de ensino técnico.

Resolução   100/72. Criação do Curso de Filosofia da UEL.
Resolução CNE/CES 12/2002. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os
cursos de Filosofia. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1 ,
p.33.

Resolução CNE 02/2019. Diretrizes Nacionais Curriculares para Formação Inicial
de Professores para a Educação Básica e que institui a Base Nacional Comum para
a formação inicial de professores da Educação Básica.

Resolução CNE/CES n0 7 (de 18 de dezembro de 2018). Estabelece as Diretrizes
para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

Resolução CEPE/CA 039/2021 que Regulamenta a Creditação Curricular da
Extensão na UEL.

Resolução CNE/CP n° 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; Lei 17505 - 11 de janeiro de
2013, institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação
Ambiental e adota outras providências; Deliberação n° 04/13, normas estaduais
para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com
fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e Resolução
CNE/CPn0 02/2012.

Resolução CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, estabelece Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos hlumanos.

Resolução CNE/CP n°1, de 17 de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Deliberação CEE n° 04/10, dá nova
redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n0 04/06, que estabelece normas para.
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a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana.

Parecer CNE/CES 492/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de

Filosofia. Diário Oficial da União de 9/7/2001, Seção 1e, p. 50.

5. PERFIL ACADËMICO PROFISSIONAL

O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em

Licenciatura, deverá fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação

Básica a partir, sobretudo, de seu comprometimento com as atividades crítica e

reflexiva da filosofia e da sua capacidade de se compreender como formador de

problemas e conceitos filosóficos, assim como enquanto mediador do estímulo do

aluno da Educação Básica para o engendramento do pensar filosófico enquanto tal

como condição fundamental para a constituição de um pensamento autónomo e de
uma cidadania plena.

O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da

história quanto dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das

técnicas de análise de textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em

Filosofia terá condições de se inserir em discussões referentes a diversas áreas do

conhecimento, bem como a diferentes espectros da realidade, auxiliando a

construção de explicações e de mecanismos explicativos, e o estímulo à
capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.

O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus

alunos formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de
problemas que se apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular

nos seus alunos a capacidade de formular pensamentos especificamente

filosóficos, a partir do entendimento e exercício do que seja a atividade investigativa
de pesquisa e produção filosófica.

Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à

diversidade, o licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um
produtor de conteúdos e atividades que materializem a integração entre os eixos
teórico e prático do curso.
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6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral:

Habilitar o aluno à prática da docência no Ensino Médio.

6.2 Objetivos Específicos:

a) Capacitar o estudante para a compreensão do significado dos problemas

filosóficos;

b) Capacitar o estudante para a formulação de problemas filosóficos;

c) Apresentar ao estudante as tradições de pesquisa clássicas na História da

Filosofia de acordo com os eixos de conhecimento privilegiados no Curso de

Filosofia da UEL;

d) Oferecer ao estudante condições para que ele se situe em alguma tradição de

pesquisa da filosofia de modo a que, simultaneamente, perceba-se como membro

de uma comunidade filosófica e cultural, por meio de disciplinas que auxiliem a

compreensão e prática do que seja uma leitura filosófica de textos e elaboração de

projeto de pesquisa filosófica e sobretudo por meio do trabalho de conclusão de

curso (TCC);

e) Tornar o estudante, por meio da apresentação de técnicas de leitura e de

argumentação filosófica, um interlocutor de seus colegas e professores e um

agente mediador da formação de um aluno intelectualmente autónomo na

Educação Básica;

f) Oferecer ao estudante instrumentos conceituais e académicos para sua

compreensão da inserção da filosofia na discussão de problemas científicos e

culturais, bem como nas múltiplas dimensões intrínsecas à ação docente na

Educação Básica;

g) Tornar o estudante capaz de compreender a forma de contribuição específica

da filosofia no que diz respeito a problemas da realidade social na qual o aluno

estará inserido como profissional da área da filosofia, especialmente no que diz

respeito ao espaço escolar e à ação educativa como um todo;
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h) Preparar o futuro profissional da Educação Básica para atuar no espaço escolar

e não escolar a partir de pressupostos que visem à garantia dos direitos humanos,

o respeito à diversidade e à promoção integral da cidadania;

i) Preparar o estudante para a prática docente no Ensino Médio a partir dos

estágios supervisionados;

j) Preparar o estudante para a prática docente no Ensino Médio a partir das

disciplinas didático-pedagógicas e do treinamento na utilização de novas

metodologias e tecnologias da informação;

k) Estimular nos estudantes a produção de atividades e materiais didático-

pedagógicos, os quais efetivem a integração entre os eixos do curso de filosofia,

bem como reflitam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Primeiramente, observamos que a proposta aqui apresentada de

reformulação tem como norte os fundamentos pedagógicos preconizados pela

Resolução 02/2019 para a formação inicial de professores para a Educação Básica

no seu artigo 8°, a saber:

I - o desenvolvimento de competência de leitura e produção de
textos em Língua Portuguesa e domínio da norma culta;
ll-o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras
dinâmicas formativas que propiciem ao futuro professor
aprendizagens significativas e contextualizadas em uma
abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC, visando
ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de
problemas, dos processos investigativos e criativos, do exercício
do trabalho coletivo e interdisciplinar, da análise dos desafios da
vida cotidiana e em sociedade e das possibilidades de suas
soluções práticas;
Ill - a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer,
tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como
compreender o processo de construção do conhecimento;
IV - emprego pedagógico das inovações e linguagens digitais como
recurso para o desenvolvimento, pêlos professores em formação,
de competências sintonizadas com as previstas na BNCC e com o
mundo contemporâneo;
V - avaliação como parte integrante do processo da formação, que
possibilite o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados
alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e
a identificação das mudanças de percurso que se fizerem
necessárias;
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VI - apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional
no que se refere ao trabalho cotidiano necessário à prática
docente, às relações com os pares e à vida profissional no contexto
escolar;
Vil - reconhecimento da escola de Educação Básica como lugar
privilegiado da formação inicial do professor, da sua prática e da
sua pesquisa;
VIII - compromisso com a educação integral dos professores em
formação, visando à constituição de conhecimentos, de
competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta
que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a
democracia e a pluralidade de ideias e de concepções
pedagógicas; e
IX - decisões pedagógicas com base em evidências.

Por um lado, a presente proposta do Projeto Pedagógico do Curso de

Filosofia mantém as mudanças significativas já realizadas no projeto vigente que

foi reformulado e implantado em 2019, como é o caso da matriz curricular que está

organizada segundo o sistema de matrícula por atividade académica em

conformidade com a Resolução CEPE n° 71/2021. Essa mudança visava fornecer

mais flexibilidade para o estudante na condução de sua formação, visto que no

antigo sistema (seriado anual) ocorriam muitas situações de estudantes retidos em

série por reprovações, cursando poucas disciplinas por ano letivo. Por outro lado,

por conta da demanda da BNCC e da Creditação Curricular, houve a necessidade

de alterar significativamente a organização curricular do curso de Filosofia como é

detalhado a seguir.

Para atender às Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial de

Professores para a Educação Básica (Resolução CNE 02/2019) a carga-horária

total do curso ficou em 3200 horas e as atividades académicas foram distribuídas

em três grupos, sendo que cada um obedece a um mínimo de carga-horária que

está determinada na resolução supracitada (Capítulo IV, Artigo 11), a saber, Grupo

I - 800 horas de conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos que
fundamentam a educação e suas articulações conforme as competências e

habilidades estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que

devem ser cursadas a partir do primeiro ano; Grupo 11-1. 600 horas para
aprendizagem dos conhecimentos específicos da área, componentes, unidades

temáticas e objetos de conhecimento da BNCC com as correspondentes

competências e habilidades, e para o domínio pedagógico desses conteúdos, que
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devem ser cursadas a partir do segundo ano; Grupo III - 800 horas de práticas

pedagógicas distribuídas em 400 horas de Estágio obrigatório e 400 horas para a

prática dos componentes curriculares (PCC) que devem ser cursadas ao longo do

curso dentro dos Grupos l e II. Assim, essa alteração em relação ao PPC vigente

praticamente dobrou a carga-horária das disciplinas que tratam de conteúdos

educacionais e pedagógicos e que estão alocadas no grupo l com a respectiva

diminuição da carga-horária das disciplinas específicas da área de Filosofia e que

são constituintes do Grupo II. Ainda, o desafio que se impôs a essa reformulação

foi a composição para que as disciplinas do Grupo II fossem ofertadas somente a

partir do 3° semestre, já que há uma recomendação expressa para tal na Resolução

CNE 02/2019 ( Artigo 13 do Capítulo IV).

A preocupação inicial que se pôs a partir desse agrupamento e do aumento

da carga-horária dos conteúdos educacionais e pedagógicos foi no sentido que o

atendimento a essas exigências interferiria no equilíbrio entre ensino e pesquisa na

formação do graduando, e como já mencionado, uma característica tradicional que

se manteve nos projetos pedagógicos ao longo da existência do Curso de Filosofia

da UEL. Embora em alguma medida pode-se afirmar que de fato houve um prejuízo

para o chamado "núcleo duro" da Filosofia presente na formação, a presente

proposta, ao que parece, conseguiu reverter isso em um ganho, no sentido de que

agora, principalmente pela criação das disciplinas de Seminários de temas

transversais e de temas em educação, as quais comporão o grupo l, somadas a

outras como Filosofia e Educação, Pesquisa em Filosofia l e Seminários de

Pesquisa em Ensino de Filosofia, tem-se a potencialidade de incorporar com maior

vigor no curso o tema do ensino de filosofia como uma questão e um problema

filosófico, tão relevante quanto os demais temas específicos da área de filosofia

apresentados e desenvolvidos nas diversas tradições filosóficas. Assim, por meio

do ensino reputado como um problema filosófico e abordado nos conteúdos das

disciplinas acima mencionadas, os estudantes ingressantes também poderão ter

contato em alguma medida com as diversas tradições de pensamento filosófico e

metodologias filosóficas, mediados pelas temáticas transversais e educacionais.

Quanta ao Grupo III, não houve alteração, pois no PPC vigente o Estágio já está
de acordo com a carga horária e os objetivos preconizados na Resolução CN E
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02/2019, bem como a carga horária e o conceito das Práticas como Componente

Curricular (PCC).

Outra proposta importante que se efetivou na presente reformulação e que

certamente vai alterar substancialmente a concepção dos processos de ensino-

aprendizagem de conteúdos dentro do curso, foi em razão da demanda da

Resolução da Creditação Curricular (Resolução CNE/CES n0 7/2018) e da

Resolução CEPE/CA 039/2021, que Regulamenta a Creditação Curricular da

Extensão na UEL. Assim, esta proposta incorpora a necessidade de que 10% da

carga horária total do curso (320horas) sejam cumpridos em atividades de

extensão, as quais foram fracionadas em duas categorias conforme determina a

resolução da creditação da DEL, 75% de Atividades de Extensão Indicadas (AEX

indicadas) e 25% de Atividades de Extensão Livres (AEX livres). Portanto, o

estudante cumprirá 240 horas de AEX indicadas e 80 horas de AEX livres,

ressaltando que, principalmente por razão pedagógica, avaliou-se a pertinência

dessa maior carga-horária de AEX nas atividades no Grupo l, visto que os temas

transversais e os relativos à educação propiciam muitas possibilidades de se

estabelecer programas e projetos de extensão que fazem essa mediação de

aprendizagem a partir da aproximação entre a Universidade e a comunidade

externa.

A incorporação da creditação curricular na carga horária e o modo que aqui

se optou por abordar conteúdos essenciais para a formação do licenciando em

filosofia por meio de atividades de extensão posiciona no mesmo nível tais

atividades em relação às atividades de ensino e pesquisa que tradicionalmente

foram enfatizadas no Curso de Filosofia da DEL. Dessa forma, o Colegiada do

Curso e o Departamento de Filosofia comprometem-se em garantir aos seus

estudantes várias possibilidades de atividades de extensão indicadas (programas

e projetos de extensão) e livres (Eventos e cursos de extensão) para que os

mesmos possam cumprir a carga horária exigida para a creditação curricular. Por

isso, na proposta da Matriz Curricular o estudante tem a possibilidade de participar

dessas atividades a partir do primeiro semestre. Ainda, no intento de oportunizar e

garantir espaços na Matriz Curricular para que os estudantes participem das

atividades de extensão ao longo de todo o seu percurso formativo, propõe-se aqui

que metade da carga horária de cada disciplina optativa (total de 240 horaï
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distribuídas em 8 disciplinas), seja cursada na forma semipresencial por meio do

Ensino a Distância (EAD).

Observamos também que os conteúdos exigidos por legislação específica e

que já estão presentes no PPC vigente e reformulado em 2019 (Direitos Humanos,

Relações Etnico-raciais, História e Cultura Africada e Afro-brasileira, Educação

ambiental, Educação Especial e Libras) terão um espaço para sua abordagem

principalmente nas atividades académicas do Grupo l. Por isso, para dar conta

desses conteúdos exigidos por legislação específica e de outros conteúdos

exigidos para o Grupo l pela Resolução CNE 02/2019, foram criadas algumas

disciplinas, como é o caso de Seminários de temas transversais e de Seminários

de temas educacionais, sendo que ao mesmo tempo tais disciplinas, como já

mencionado acima, poderão ter seus conteúdos complementados por programas e

projetos de extensão, especialmente aqueles indicados pelo Colegiada de Curso.

Nessa perspectiva, o licenciado em filosofia deve também ser capaz de

refletir filosoficamente e interdisciplinarmente acerca da realidade que circunda a

prática escolar e, sobretudo, entender e se colocar como construtor de uma

educação pautada na inclusão da diversidade e nos direitos humanos. Deve ser

preparado para ajudar a formar um aluno do ensino médio, autónomo

intelectualmente, com o acesso aos saberes filosóficos que auxiliam nessa

construção de um sujeito crítico e ativo em relação à sua realidade. E é fundamental

que esses temas exigidos por legislação específica sejam chaves de compreensão

integradoras das várias perspectivas filosóficas, dos conteúdos e problemas da

tradição filosófica, além da relação entre esse saber específico da filosofia e as

áreas e dimensões peculiares ao ato educativo.

Assim, é evidente a necessária articulação entre as competências e

habilidades próprias da graduação em filosofia e os meios e formas que propiciem
o desenvolvimento no aluno de ensino médio dessas mesmas competências e

habilidades, naquilo que couber no contexto relativo ao desenvolvimento de um

aluno da Educação Básica, assumindo-se o respeito aos direitos humanos e à

diversidade como princípios de articulação do ato educativo.

A Graduação em Filosofia da UEL, na sua habilitação em licenciatura,

pretende promover a união entre a apreensão teórica, proporcionada pelas
disciplinas teóricas do curso, a construção da autonomia intelectual ou de

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.ud.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAdlJAldE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

capacidade construtiva do estudante enquanto pesquisador e criador de novas

análises e problemas, consubstanciada nas disciplinas que desenvolvem a

capacidade de realização de pesquisas filosóficas, a compreensão das diversas

dimensões e processos que permeiam a ação educativa, presente nas disciplinas

teóricas ou teórico-práticas voltadas aos temas pertinentes ao ensino, e a

preparação do estudante para a atuação como professor na Educação Básica.

Além da evidente importância do estágio, cujas diretrizes serão

apresentadas ao longo deste projeto, a Graduação em Filosofia da DEL, na

habilitação em licenciatura, em atendimento à Resolução do Conselho Nacional de

Educação 02/2019, a qual determina que no Grupo III sejam incorporadas na matriz

curricular 400 horas de Prática como Componente Curricular (PCC), propõe aqui
Núcleos Integradores Teórico-Práticos, os quais, conjuntamente com as

ferramentas teóricas e práticas ofertadas desde o início da sua formação nas

disciplinas de Filosofia e Ensino, Seminários de Pesquisa em Ensino de Filosofia e
Libras, têm o objetivo de contextualizar a dimensão teórica do curso, bem como

orientar a produção de materiais e atividades didático-pedagógicos, visando à
atuação do futuro profissional na Educação Básica.

Dessa forma, os Núcleos Teórico-Práticos (Núcleo de Filosofia Política,

Núcleo de Ética, Núcleo de Metafísica e Subjetividade, Núcleo de Estética, bem

como Núcleo de Lógica e Epistemologia) têm a função, por óbvio, de integrar as

dimensões teórica e prática da Licenciatura em Filosofia, sendo propedêutico e
complementar às atividades de Estágio. Em outras palavras, trata-se, numa

primeira perspectiva, de disponibilizar ao estudante em formação a oportunidade

de, utilizando-se das ferramentas conceituais próprias da filosofia, aplicar, ainda
que no plano conceituai, o saber filosófico nas diversas dimensões inerentes ao ato

educative. Como foi dito ao longo dessa exposição, a docência em filosofia na

Educação Básica implica a capacidade de mobilizar os alunos a pensar
filosoficamente, a perceber problemas e criar conceitos. E cabe aos Núcleos

Teórico-Práticos, inicialmente, a tarefa de mobilizar o graduando em filosofia, na

habilitação em licenciatura, para se colocar como aquele que pode pensar
filosoficamente a educação.

Do ponto de vista das atividades práticas a que se destinam desenvolver,

os Núcleos Teórico-Práticos, em conexão com os temas explorados na sua parte
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teórica, visam orientar produções e atividades tais como confecção de modelo de

livro didático, tradução/comentários de trechos de textos para aplicação no ensino

médio, desenvolvimento de conteúdo e dinâmicas para Olimpíadas Filosóficas,

organização de mostra de cinema ou café filosófico que possam ser realizadas nas

escolas ou contar com a participação de docentes e discentes da Educação Básica

na UEL ou em outros espaços sociais, programas de rádio com debates filosófico-

educacionais, produção de conteúdo filosófico para a internet, entre outras

possibilidades de interface entre teoria filosófica, prática de pesquisa e prática

voltada para a atuação na Educação Básica, de modo mais específico no ensino

médio. Assim, do ponto de vista da sua perspectiva prática, o foco dos Núcleos

será a produção de materiais e atividades didático-filosóficas. Ainda, esses núcleos

podem facilmente se articular com as atividades de extensão indicadas (programas

e projetos de extensão) que tratam das temáticas e conteúdos do Grupo l das

disciplinas da Matriz Curricular aqui proposta.

A divisão desses Núcleos em Filosofia Política, Ética,

Subjetividade/Metafísica, Lógica/Epistemologia e Estética tem como fundamento a

tradição de pesquisa já existente no Curso e, sendo assim, contempla uma

perspectiva segundo a qual a futura ação docente do aluno da Graduação em

Filosofia da UEL não deve ser concebida como algo separado da formação

filosófica deste mesmo aluno. Os estudos da área de Ensino de Filosofia, eixo

importante de ação e pesquisa no Departamento de Filosofia, serão pressupostos

das atividades e discussões dos Núcleos, encontrando-se mais particularmente

presentes nas disciplinas de Filosofia e Ensino e de Seminários de Pesquisa em

Ensino de Filosofia, ofertadas logo no início da formação dos graduandos, para que
haja acesso desde o início às ferramentas conceituais e atividades práticas que são
os pressupostos metodológicos dos Núcleos.

Portanto, é na confluência da tradição de valorização da pesquisa, da ideia

de que o graduando deve também ser compreendido como um produtor de
pensamento filosófico, com uma nova perspectiva segundo a qual a prática docente

se consubstancia na produção de materiais e atividades didático-filosóficas que
refletem na futura atuação na Educação Básica que se situa o novo Projeto
Pedagógico de Curso da Filosofia da UEL. A ação do futuro docente de filosofia na

escola deve ser ela mesma profundamente filosófica, ao mesmo tempo em que a
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formação intelectual do graduando em licenciatura de filosofia deve sempre ter em
vista a ação educativa.

Também a presente proposta procurou atender integralmente o que

determina as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Filosofia

(Parecer CÊS 492/2001,) que em seu tópico 1 (Perfil dos Formandos), recomenda

que a graduação em filosofia deve proporcionar aos seus alunos uma "Sólida

formação de história da filosofia, que capacite para a compreensão e a transmissão

dos principals temas, problemas, sistemas filosóficos, assim como para a análise e

reflexão crítica da realidade social em que se insere.". Ademais, quanto às

competências e habilidades a serem estimuladas nos estudantes, a Graduação em

Filosofia deve promover e desenvolver:

Capacitação para um modo especificamente filosófico de formular
e propor soluções a problemas, nos diversos campos do
conhecimento; - Capacidade de desenvolver uma consciência
crítica sobre conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-
política; - Capacidade para análise, interpretação e comentário de
textos teóricos, segundo os mais rigorosos procedimentos de
técnica hermenêutica; - Compreensão da importância das
questões acerca do sentido e da significação da própria existência
e das produções culturais; - Percepção da integração necessária
entre a filosofia e a produção científica, artística, bem como com o
agir pessoal e político; - Capacidade de relacionar o exercício da
crítica filosófica com a promoção integral da cidadania e com o
respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos
humanos; - Capacidade de leitura e compreensão de textos
filosóficos em língua estrangeira; Competência na utilização da
informática.

Nesse sentido, segundo essas Diretrizes, a formação do graduando na

área de Filosofia deve se apoiar, de modo geral, em alguns princípios, os quais a
Licenciatura em Filosofia da DEL tem ao longo do seu desenvolvimento priorizado.
Assim, é a conexão entre uma sólida formação teórico-conceitual, consistente na
apreensão dos conceitos e problemas filosóficos levantados pela história da
filosofia e na capacidade "hermenêutica" de análise e comentário dos textos

legados pêlos filósofos, por um lado, e, por outro, no estímulo à capacidade de
proposição de problemas e da materialização de um pensamento que reflita a
capacidade filosófica de se relacionar com o mundo, a interdisciplinaridade,
entendida aqui como a competência e habilidade de realizar um diálogo entre os
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saberes filosóficos entre si e entre eles e a produção artística e científica (bem como
a ação e existência individuais), a formação de consciência crítica, representada
pela capacidade de formular problemas filosóficos, construir conceitos, efetivar o

saber filosófico como uma mediação capaz de auxiliar na avaliação crítica da
realidade histórico-política e também no desenvolvimento da cidadania e dos
direitos humanos, que define a base central de uma formação recomendada para

o graduando de Filosofia, base essa que o Curso de Filosofia da DEL consolidou

em sua história e assume como meta a ser mantida e priorizada na reformulação
proposta.

Ressalte-se também que a Universidade Estadual de Londrina preconiza

em sua Diretriz 1 do seu Projeto Político-Pedagógico Institucional, que as

graduações ofertadas pela instituição devem:

Propiciar ao educando uma formação sólida dos conhecimentos
básicos de sua área de estudos, pautada pêlos princípios da
democracia, do respeito à pluralidade de ideias, à diversidade
política, cultural e científica, possibilitando meios para a reflexão
sobre o processo de construção do conhecimento, bem como dos
seus usos no mundo do trabalho, entendido como locus das
relações do ser humano com o meio natural e social.12

A formação do graduando em filosofia, portanto, deve proporcionar ao

estudante uma apropriação do modo filosófico de propor e interpretar questões, o

que inicialmente se dá a partir de um estudo teórico dos sistemas e períodos

filosóficos e da compreensão dos problemas centrais das principais áreas da

filosofia. Nessa perspectiva, a compreensão materializada pela grade curricular do

curso é a de possibilitar ao graduando um contato com diversas perspectivas
metodológicas de abordagem da filosofia, assim, como, evidentemente, diversos

autores e posições filosóficas, o que consolida também o recomendado pela diretriz
da DEL, acima exposta. As disciplinas teóricas obrigatórias representam um
amálgama dessa pluralidade, possibilitada também pela flexibilidade do percurso
formative do estudante, com a ampliação do espaço das disciplinas optativas e com
a implantação do sistema de matrícula por atividade académica.

12 UEL-Projeto Político-pedagógico Institucional. Disponível em:
http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/planos/pdi/PDI_2016_2021_ATUALIZACAO.pdf
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A Resolução CNE 02/2019 estabelece que:

a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer,
tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como
compreender o processo de construção do conhecimento (Art. 8°
Inciso III).

Pautado nisso, o Curso de Filosofia da UEL, com habilitação em

Licenciatura, parte do pressuposto da indissociabilidade entre docência e pesquisa

na formação, tendo como intenção principal, por um lado, ofertar as ferramentas

básicas conceituais a partir das quais o aluno poderá realizar uma imersão no modo

filosófico de propor problemas e questões e na percepção das maneiras como a

filosofia tem, ao longo de sua história, articulado conceitos para a resolução desses

problemas. Por outro, também procura apresentar para os alunos as perspectivas

fundamentais acerca do agir de um docente da Educação Básica, abordando as

diversas dimensões do ato educativo e do contexto social no qual a educação

brasileira está inserida. Relevante ressaltar que é também uma tarefa indispensável

no momenta em que se recepciona o estudante no Curso de Filosofia que as

diversas disciplinas que visam oferecer as ferramentas básicas de compreensão

da ação docente e do modo especificamente filosófico de propor e elucidar

problemas assumam também o objetivo de auxiliar o aluno a se relacionar

significativa e criticamente com as novas tecnologias e linguagens da informação,

particularmente a internet, bem como paulatinamente estimulem nos alunos o

domínio de outras línguas, objetivos também recomendados pelas Diretrizes para
os Cursos de Graduação em Filosofia.

A ideia de competências preconizada pelas Diretrizes (Parecer CÊS

492/2001) enfatiza a necessária articulação entre teoria e prática no âmbito da

formação do graduando em filosofia, de modo que a formação teórica referente aos

conteúdos específicos da filosofia comporta inexoravelmente também um processo

caracterizado pela pesquisa filosófica. A apropriação dos temas e problemas
filosóficos, dos textos e análises legados pela tradição filosófica, se dá, assim, não

apenas pelas disciplinas que apresentam os referidos temas, problemas e

textos/análises, mas também por disciplinas que pretendem ajudar o aluno a
desenvolver a autonomia intelectual, a partir da pesquisa filosófica. Além disso,
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concebe-se aqui que a formação do futuro docente da Educação Básica se

coaduna com o desenvolvimento da capacidade de se constituir como um produtor

de pensamento filosófico, e, assim, perceber que o ensino de filosofia implica, além

do entendimento do modo como a filosofia formula e responde problemas, na

atividade teórico-prática de produzir o pensamento filosófico.

Por "pesquisa filosófica" o Curso de Filosofia entende não apenas a

investigação conceituai, mas igualmente sua disseminação nos vários momentos

de sua construção; pois é exatamente por intermédio desta disseminação que

ocorrem a crítica, a reflexão, o debate, o intercâmbio de ideias, a mudança

conceituai, a valorização da interlocução qualificada etc; e, como consequência

disto, o desenvolvimento crítico e fundamentado do conhecimento filosófico. Uma

das características básicas do Curso de Filosofia da UEL é o respeito por aquilo

que poderia ser denominado tradições de pesquisa. (Grosso modo, uma tradição

de pesquisa é uma unidade que vincula filósofos (ou escolas) e problemas

filosóficos). Este Curso contempla em seu projeto, em sua estrutura curricular,

projetos e orientações de monografias de conclusão de curso (para ficar apenas

em exemplos mais amplos) que estão baseados em discussões estabelecidas de

acordo com critérios de excelência filosófica adotados por toda (ou pelo menos pela

maior parte) a (da) comunidade filosófica. Uma das características básicas do

Curso é o respeito pelas tradições de pesquisa. Sendo assim, a nova estrutura

curricular reconhece o espaço de importância que os projetos e orientações de

monografias de conclusão de curso, entre outras iniciativas, têm enquanto

estruturantes das ações dos docentes do Departamento, sendo que o Curso de

Filosofia conta com quatro linhas de pesquisa (Ensino e pesquisa em filosofia,

Epistemologia e lógica, Ética e Filosofia Política, Subjetividade e

Contemporaneidade), as quais se coadunam com a formação teórica dos

graduandos em filosofia e podem dialogar diretamente com as Práticas como

Componente Curricular (PCCs), segundo será indicado abaixo. É nesse momento

que se afirma uma integração entre a graduação e a pós-graduação no interior do

Departamento de Filosofia, por meio da orientação dos projetos monográficos dos

estudantes e dos grupos de pesquisa que integram graduandos e pós-graduandos,

onde os professores que atuam concomitantemente na graduação e na pós,

acabam naturalmente por inserir os licenciandos nas linhas de pesquisa de
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programa de pós-graduação, permitindo que os mesmos aprofundem-se num tema

que servirá de base para o projeto futuro de mestrado ou doutorado.

O Curso de Filosofia entende, ademais, que enfatizar a pesquisa filosófica

é priorizar o diálogo, o debate de ideias, a importância do professor enquanto tal e

enquanto pesquisador, a importância do professor como articulador dos

conhecimentos dispersos, a importância do estudante enquanto interlocutor em

processo de crescimento e desenvolvimento intelectuais etc; o que estaria de

acordo com a Diretriz "b" do Projeto Político-Pedagógico Institucional da UEL:

Contribuir para o entendimento de que o processo ensino-
aprendizagem tem como sujeitos fundamentais docentes e
estudantes responsáveis pela construção do conhecimento
científico e que este processo ultrapasse os limites da
universidade.13.

Mais do que isso, ao se compreender a partir da pesquisa filosófica, a

Graduação em Filosofia da UEL, na habilitação em Licenciatura, referenda uma

prática estabelecida e consolidada neste Curso e materializa o que tem sido

destacado mais recentemente acerca do ensino de filosofia, a saber, que ao

docente de filosofia na Educação Básica deve ser inerente não apenas a

capacidade de transmitir os conteúdos filosóficos legados pela tradição, mas

também a mobilização dos estudantes para o ato de construir um pensamento

filosófico. E pela produção filosófica que um estudante do Ensino Médio pode ter

uma aprendizagem significativa dos conteúdos de filosofia, apropriando-se dos

mesmos para uma crítica da sua realidade social. O que se espera de um docente

de filosofia na Educação Básica, como também recomendam os parâmetros legais
e as reflexões teóricas que têm sido produzidas a partir da volta da disciplina de
filosofia aos currículos do Ensino Médio, é que o mesmo se constitua como um dos
mediadores da formação da autonomia intelectual.

Diante desse entendimento, acredita-se que, para acontecer o
ensino de Filosofia, o importante e necessário é que os conceitos
e problemas desenvolvidos pêlos pensadores ao longo dos séculos
sejam compreendidos e ressignificados pêlos estudantes durante
as aulas, levando-os a uma atitude reflexiva de filosofar,

13 UEL-Projeto Político-pedagógico Institucional. Disponível em:
http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/planos/pdi/PDI_2016_2021_ATUALIZACAO.pdf
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possibilitando-lhes, pois, uma maior compreensão do mundo onde
estão inseridos. (RCPEMP, p.593)

Ao estudante do Ensino Médio deve ser garantido um ambiente de

investigação, análise e descobertas, além da apreensão dos conteúdos, tradições

e análises filosóficas. Em outras palavras, é também a capacidade de ser um

agente construtor do conhecimento que permite a apropriação do aluno do Ensino

Médio das questões e autores da tradição filosófica, sendo capaz de elaborar suas

próprias questões e tentativas de resposta.

Com efeito, o estudante deverá desenvolver habilidades de
interpretação, contextualização e produção de textos analíticos,
críticos e coerentes, tendo em mente que o objetivo é que as
produções dos estudantes venham alcançar um melhor
desenvolvimento quanto à atitude questionadora e, ao mesmo
tempo, constituinte dos valores que regem o conjunto significante
da realidade, conjunto este que é compartilhado pêlos diversos
protagonistas sociais. (RCPEMP, p.598)

Assim, para que o papel da Filosofia e a finalidade dos seus conteúdos

sejam alcançados no Ensino Médio, há um compromisso deste Projeto Pedagógico
do Curso de Filosofia em formar professores capacitados para saberem articular a

tradição filosófica com as questões emergentes da realidade dos estudantes da

Educação Básica, principalmente a partir das Unidades Temáticas propostas pelo
Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná na área de Filosofia

(RCPEMP), a saber, Mito e Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia

Política, Filosofia da Ciência e Estética, sendo que essas unidades deverão ser

trabalhadas pêlos professores a partir das habilidades específicas propostas pela
BNCC para o componente curricular de Filosofia na grande área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.

O Curso de Filosofia da DEL entende que contemplar outro objetivo central
recomendado pelas Diretrizes para as graduações em Filosofia, a saber, a

formação de um profissional com "consciência crítica", implica capacitar o
profissional da área de filosofia para intervir na realidade em que está inserido a
partir do seu domínio, desconstrução e construção de conceitos, da sua capacidade
de relacionar esses conceitos, do manuseio de técnicas de argumentação, do uso
da lógica etc. De certa forma, o profissional da área de filosofia, como o intelectL
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que juntaria os fragmentos da realidade social e, de posse destas peças, montaria

algo como um "todo", é o sujeito epistêmico aparelhado cognitivamente com uma

estrutura conceituai cuja posse é restrita a ele próprio e a seus pares. O graduado

em filosofia, nesse contexto, deve ser capaz de articular o domínio conceituai

específico da filosofia com a realidade da sociedade em que se insere como

cidadão e profissional, o que exige de sua formação uma capacidade de ser crítico

em relação ao próprio domínio conceituai representado pelo saber filosófico.

Além da organização das atividades académicas em três grupos como acima

proposto, pode-se conceber essas atividades distribuídas em cinco eixos de

disciplinas e mais as atividades de extensão e aquelas complementares:

1. Disciplinas de formação teórica em Filosofia: aqui estão localizadas as

disciplinas obrigatórias e optativas que visam à reflexão teórica, à

disseminação das tradições de pesquisa que orientam o Departamento de

Filosofia e à produção de conhecimento;

2. Disciplinas de pesquisa em Filosofia: neste item estão as disciplinas de

metodologia e prática de pesquisa em Filosofia e TCC;

3. Disciplinas teórico-práticas organizadas em núcleos temáticos: aqui cabem as

disciplinas que visam estabelecer uma transição entre o conhecimento

filosófico teórico e sua aplicação na educação;

4. Disciplinas didático-pedagógicas e interdisciplinares: neste item estão

localizadas as disciplinas responsáveis pela formação docente tanto na

estruturação de práticas de pesquisa quanto na estruturação de projetos de

ensino que o aluno irá aplicar nos estágios supervisionados, e aquelas que

tratam de temas educacionais e transversais;

5. Disciplinas de estágio curricular obrigatório: nesta rubrica cabem as disciplinas

essencialmente práticas, do estágio curricular supervisionado.

7.1 Disciplinas de formação teórica

a) - Disciplinas obrigatórias teóricas gerais

A formação teórica em Filosofia passa, sem dúvida, pela abordagem das

grandes áreas da Filosofia. Os temas Filosofia Geral, Lógica, Ética, Teoria do,
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Conhecimento, Estética, Filosofia da Ciência, Filosofia Política, Filosofia da

Linguagem e Antropologia Filosófica são abordados em seus fundamentos e suas

grandes linhas interpretativas e se encontram no Grupo II.

b) Conhecimento hlistórico

Integrando a formação teórica em Filosofia temos as disciplinas do eixo da

história da filosofia. Possuímos, para cada período histórico, uma disciplina de

História da Filosofia. Essas disciplinas buscam refletir os movimentos no

surgimento e transformações do pensamento filosófico. Elas se integram com as

disciplinas propriamente temáticas do currículo esclarecendo a relação complexa

que é mantida entre a abordagem filosófica de um tema e seu horizonte conceituai.

As quatro disciplinas de História da Filosofia se encontram no Grupo II.

c) Disciplinas Optativas

Este Curso de Filosofia propõe que, além das disciplinas obrigatórias, o

aluno curse uma carga horária de 480 horas em disciplinas optativas. O objetivo da

inclusão destas disciplinas é o de permitir ao aluno complementar suas atividades

de pesquisa a partir de disciplinas com temáticas próximas à sua pesquisa.

Segundo a proposta curricular o estudante deverá cursar 8 (oito) disciplinas

optativas durante seu curso. Estão alceadas também no Grupo II por abordarem

temáticas específicas da área da Filosofia, mas que não são contempladas nas

ementas e programas das disciplinas obrigatórias.

d) Observações:

Caso uma disciplina optativa não atenda o requisito mínimo de 5

estudantes matriculados (conforme regulamentação da UEL), tal disciplina não

será efetivada e os estudantes poderão ser remanejados para outras disciplinas
optativas.

Garantida a oferta mínima de disciplinas optativas, uma oferta adicional de

disciplinas poderá ocorrer (mesmo em contra turno) conforme a disponibilidade do
Departamento de Filosofia.
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7.2 Disciplinas de Pesquisa em Filosofia

Este Projeto Pedagógico compreende que a pesquisa perpassa toda a

formação do licenciado em Filosofia. No entanto, essa pesquisa deve ser

metodologicamente orientada a partir das disciplinas de Pesquisa em Filosofia.
Estas disciplinas terão o objetivo de estruturação das pesquisas, fornecendo com

isso um instrumental de análise, de investigação e de produção de textos

filosóficos. Este instrumental metodológico deverá estar presente tanto nas

investigações realizadas pêlos alunos nas disciplinas de conteúdo curricular quanto

na sua elaboração e produção de monografia no Trabalho de Conclusão de Curso.
Assim, conclui-se que as disciplinas de Prática de Pesquisa em Filosofia e TCC

fornecerão a orientação metodológica das investigações empreendidas pêlos

alunos; por conta da importância destas disciplinas, apresentamos a orientação das
mesmas.

Pesquisa em Filosofia l: esta disciplina é fundamental para que o estudante

ingressante possa ser capacitado para dominar metodologicamente a leitura,

análise, compreensão e interpretação de textos filosóficos, e também colocá-lo

desde o início em contato com as várias metodologias filosóficas.

TCC l: esta disciplina tem por objetivo principal apresentar, com vistas à

escolha por parte do aluno do tema de pesquisa monográfica, as linhas de pesquisa

vigentes no Departamento de Filosofia. A disciplina procurará situar o aluno nas

tradições de pesquisa que orientam o Departamento de Filosofia e, com isso,

fornecer uma contribuição para sua confecção de um projeto de monografia.

TCC II: Produção, apresentação e qualificação da pesquisa monográfica.

TCC III: Produção, apresentação de defesa da pesquisa monográfica.

7.3 Disciplinas teórico-práticas organizadas em núcleos

Estes núcleos procurarão integrar a formação teórica e a prática na
Licenciatura em Filosofia. Para isso, os núcleos agregarão temáticas e professores
das diversas áreas de Pesquisa do Departamento de Filosofia. Os núcleos teórico-

práticos também têm como objetivo, juntamente com os seminários temáticos do.
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Grupo l, abarcar os temas contemporâneos previstos na Resolução 002/2019,

preparando o estudante para a abordagem destes no Ensino Médio. Tais disciplinas

também serão uma oportunidade de integração das pesquisas dos estudantes e

professores na medida em que reunirão as discussões que giram em torno da área

temática do núcleo.

A escolha das áreas temáticas dos núcleos procurou refletir as grandes

linhas de pesquisa do Departamento e a demanda por parte dos discentes, a saber:

- Núcleo teórico-prático de Filosofia Política;

- Núcleo teórico-prático de Ética;

- Núcleo teórico-prático de Lógica e Epistemologia;

- Núcleo teórico-prático de Estética;

- Núcleo teórico-prático de Metafísica e Subjetividade.

O estudante, ao longo de seu curso, participará de todos os núcleos teórico-

práticos, pois na sua posterior prática docente ele se deparará com a abordagem

prática de todos esses temas. Os docentes poderão integrar um ou mais grupos

temáticos, de acordo com sua área de interesse e pesquisa.

7.4 Disciplinas didático-pedagógicas e interdisciplinares

Além dos núcleos teórico-práticos, que articulam o estudo teórico dos temas

filosóficos com a prática em sala de aula, o projeto estabelece outras disciplinas de

preparação para a atividade docente e que se encontram no Grupo l. Estas

disciplinas têm como centralidade a temática pedagógica, educacional e a

abordagem de temas transversais no sentido de que o licenciando possa conhecer

os fundamentos de sua futura ação docente e saber ensinar os conteúdos de

filosofia na perspectiva da interdisciplinaridade.

A saber, Filosofia e Educação, Seminários de Pesquisa em Ensino de

Filosofia, Psicologia da Educação, Políticas Educacionais, Libras, Seminários de

Temas Transversais l, Seminários de Temas Transversais II e Seminários de

Temas em Educação.
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7.5 Disciplinas Estágio Curricular Supervisionado

O estágio curricular passa a ser estruturado em três disciplinas semestrais,

com uma estreita ligação com as disciplinas teórico-práticas, didático-pedagógicas

e interdisciplinares. Além disso, para evitar a coincidência, no último semestre de

curso, entre TCC III e Estágio III, sobrecarregando as atividades discentes, o

estudante passa a realizar o estágio a partir do 5° semestre de curso.

7.6 Atividades Académicas Complementares

O aluno deverá cumprir essas atividades académicas ao longo do seu

percurso formativo conforme as modalidades e as seguintes cargas horárias

máximas para o aproveitamento dessas atividades:

i) disciplinas especiais, eletivas ou optativas: aproveitar-se-á a totalidade

da carga-horária da disciplina cursada;

ii) eventos científicos e cursos de extensão: máximo de 30 horas;

iii) monitoria académica: máximo de 30 horas;

iv) participação em projetos de pesquisa, projetos de pesquisa em ensino,

projetos de extensão e programas de formação complementar no ensino de

graduação: máximo de 50 horas.

Observações:

Com relação ao ponto (i) ressalte-se que será aceita a carga horária de

disciplinas optativas que excedam as 480 horas que integralizarão a carga horária

minima do currículo. As disciplinas eletivas, de livre escolha do estudante, poderão

ser cumpridas dentre as disciplinas regulares de cursos e habilitações diversas da

sua, de acordo com a oferta por parte de outros Departamentos e Cursos. As

disciplinas especiais poderão ser cursadas quando houver disponibilidade de oferta

para o Curso de Filosofia. A matrícula nas disciplinas eletivas e especiais seguirá
o calendário específico da DEL.

A monitoria académica e a participação em projetos e programas somente

serão consideradas como atividades académicas complementares mediante

apresentação de relatório circunstanciado com a supervisão e avaliação a cargo .do
docente responsável.
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A carga horária em eventos científicos e cursos de extensão será

reconhecida como Atividade Académica Complementar, pelo Colegiada do Curso

de Filosofia, quando contribuir significativamente na formação do Licenciando em

Filosofia, sendo que os estudantes poderão participar desses eventos e cursos

tanto na condição de ouvintes, de apresentadores de trabalho, de palestrantes ou

ainda como organizadores.

7.7 Atividades de Extensão:

Os estudantes do curso terão que cumprir 320 horas em atividades de

extensão, sendo que 240 horas de Atividades de Extensão Indicadas (AEX

Indicadas) devem ser cumpridas em programas e projetos de extensão, que serão

propostos principalmente pêlos professores do Departamento de Filosofia e

indicados pelo Colegiada de Curso como pertinentes para a formação. As demais

80 horas para creditação devem ser cumpridas em Atividades de Extensão Livres

(AEX Livres), aquelas de livre escolha do estudante, sem que necessitem ser

indicadas pelo Colegiada previamente, principalmente atividades de sua

participação ativa em eventos e cursos na condição de organizador ou palestrante.

Importante notar que as AEX indicadas estão vinculadas às atividades académicas

do Grupo l e as AEX livres ao Grupo II.

Caso a carga horária ultrapasse as 240 horas que o estudante deve

cumprir em atividades de extensão indicadas pelo colegiado, o excedente pode ser

aproveitado tanto para compor as 80 horas de AEX livres quanto para as 50 horas
de AAC.

A respeito da AEX livre, mesmo que o Colegiada não tenha que indicar

previamente para a escolha do estudante, como é o caso da AEX indicada, é

importante que o estudante consulte previamente o colegiada da pertinência da
atividade para a sua formação.

7.8 Periodização recomendada:

O sistema de matricula por atividade académica permite ao estudante uma

maior liberdade para gerenciar o seu curso. No entanto, para orientar a oferta de
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disciplinas e as matrículas dos estudantes de modo que estes tenham condições

para concluir o curso dentro dos quatro anos previstos uma periodização está

estruturada. Ao ingressar no curso o estudante será matriculado em todas as

disciplinas previstas para o 1° ano.

Se, por um lado, esse sistema de matrícula tem o mérito de evitar o

engessamento do curso, como acontece no sistema seriado, por outro lado,caso

se determine um excesso de pré-requisitos para a matrícula nas disciplinas esse

sistema pode dificultar mais ainda a conclusão do curso, imobilizando-o em algum

estágio. Devido a isso, esse Projeto Pedagógico limita a exigência de pré-requisitos

às disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e de Estágio conforme o que

segue:

A matrícula na disciplina Estágio l terá como pré-requisito a conclusão pelo

estudante de 30% da carga horária do curso;

A matrícula na disciplina Estágio II está condicionada à aprovação na disciplina

Estágio t;

A matrícula na disciplina Estágio III está condicionada à aprovação na disciplina

Estágio 11;

A matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso l tem como pré-

requisite a conclusão pelo estudante de 45% da carga horária do curso.

A matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II tem como pré-

requisito a conclusão da disciplina de TCC l;

A matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso III está condicionada à

aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.

•

8. SISTEMA ACADÉMICO

Em conformidade com a Resolução CEPE 71/2021 o Curso de Filosofia da

UEL propõe o sistema académico de matrícula por ativídade académica, que
deve respeitar as seguintes regras:

a) A matrícula será realizada em disciplina ou atividade académica de

natureza obrigatória especial, a saber, Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC) e Estágio Curricular Obrigatório;
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b) A matrícula será definida pelo estudante a partir da primeira

renovação de acordo com a oferta indicada na matriz curricular,

observados os pré-requisitos;

c) O estudante deverá se matricular em pelo menos uma atividade

académica a cada ano letivo;

d) Para efetivação da matrícula deverão ser respeitados os seguintes

pré-requisitos estabelecidos na matriz curricular:

- 45% da carga horária completada do curso como pré-requisito

para TCC l

- TCC l como pré-requisito para TCC II;

-TCC II como pré-requisito para TCC III;

- 30% da carga horária completada do curso como pré-requisito

para Estágio l;

- Estágio l como pré-requisito para Estágio II;

- Estágio II como pré-requisito para Estágio III.

e) Os Estudantes matriculados terão a equivalência, para a série

estabelecida por meio do ano de ingresso e considerada cumprida,

para fins académicos, quando o estudante tiver realizado, no

mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária das séries

anteriores.

f) Somente as atividades académicas de segundo semestre e as de

natureza obrigatória especial poderão ter ajuste de matrícula, em

prazo definido no Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos

de Graduação e compreenderá:

I. cancelamento/requerimento de matrícula em atividades

académicas;

II. requerimento de mudança de turma, dentro do mesmo turno.

9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES
ACADÉMICAS

9.1 Atividades académicas por série
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1° Ano

Código Disciplina/Mó
dulo

Oferta

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC EAD Total

Pré-
requisito

2FIL008 Filosofia e
Educação

1S 30 o o 30 30 90

2EDU030 Políticas
Educacionais

1S 60 o o o o 60

2FIL009 Pesquisa em
Filosofia l 18 60 o o o o 60

2FIL010
Seminários de

Temas
Transversais l

1S 60 o o o 30 90

2EDU031 Psicologia da
Educação

1S 60 o o o o 60

2FIL011
Seminários de

Temas
Transversais II

2S 60 o o o 30 90

2FIL012

Seminários de
Pesquisa em

Ensino de
Filosofia

2S 20 o o 40 30 90

2EDU032 Libras 2S 30 o 0 I 30 o 60

2FIL013
Seminários de

Temas em
Educação

2S 60 o o o o 60

2^ Ano

Código Disciplina/Mó
dulo

Oferta
*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC EAD Total

Pré-
requisito

2FIL014
História da
Filosofia
Antiga

18 60 o o o o 60

2FIL015 | Filosofia Geral 1S 60 o o o o 60

2FIL016 Filosofia
Política

1S 60 o o o o 60

2FIL017 Ética 1S 60 o o o o 60
Optativa l 18 30 o o o 30 60
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2FIL018
História da
Filosofia
Medieval

2S 60 o o o o 60

2FIL019 Lógica 2S|60| O |0| O o 60

2FIL020 Estética 2S|60| O |0| O o 60

2FIL021

Núcleo
Teórico-

Prático de
Filosofia
Política

2S o o o 60 o 60

Optativa II 2S I 30 I 0 I 0 I 0 30 60 J

3^ Ano

Código Disciplina/Mó
dulo

Oferta
*

Teor. Prat.

Carga Horária

TP PCC EAD Total

Pré-
requisito

2FIL022
História da
Filosofia
Moderna

1S 60 o o o o 60

2FIL023 Teoria do
Conhecimento

1S 60 o o o o 60

2EST105 Estágio l (FIL) 1S o 100 o o o 100

30% da
carga
horária

do curso
Integraliz

ada

2FIL024

Núcleo
Teórico-

Prático de
Ética

1S o o o 60 o 60

Optativa III 1S 30 o lo l o 30 60

2FIL025

hlistória da
Filosofia

Contemporân
ea

28 60 o o o o 60

2FIL026 Filosofia da
Ciência

2S 60 o o o o 60

2TCC101
Trabalho de
Conclusão de
Curso l (FIL)

2S o o o o 60 60

45% da
carga
horário

do curso
integraliz

ada
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2FIL027 Filosofia da
Linguaaem

2S 60 o o o o 60

2EST106 Estágio II (FIL) 28 o 100 o o o 100 2EST105
Estágio l

Optativa IV 2S 30 o o o 30 60

4a Ano

Código Disciplina/Mó
dulo

Oferta
*

Teor.

Carga Horária

Prat. TP PCC EAD Total

Pré-
requisito

2TCC102
Trabalho de
Conclusão de
Curso II (FIL)

1S 30 o o o 30 60
2TCC101
TCCI

2EST107 Estágio
(HL) 1S o 200 o o o 200 2EST106

Estágio II

2FIL028 Antropologia
Filosófica

1S 60 o o o o 60

2FIL029

Núcleo
Teórico-

Prático de
Lógica e

Epistemologia

1S o o o 60 o 60

Optativa V 1S 30| O |0| O 30 60

Optativa VI 1S 301 O |0| O 30 60

2TCC103
Trabalho de

Conclusão de
Curso III (FIL)

2S 30 o o o 60 90 2TCC102
TCCII

2FIL030

Núcleo
Teórico

Prático de
Estética

2S o o o 60 o 60

2FIL031

Núcleo
Teórico-

Prático de
Metafísica e

Subjetividade

2S o o o 60 o 60

Optativa Vil 2S 30| O 101 O 30 60
Optativa VIII 2S 301 O lOl O 30 60
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas (obrigatórias) 1740 horas

Disciplinas (optativas) 480 horas

Estágio 400 horas

TCC 210 horas

AAC 50 horas

AEX Indicadas 240 horas

AEX Livres 80 horas

TOTAL I 3200 horas

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular da Extensão

As atividades extensionistas do curso serão desenvolvidas parcialmente no
turno do curso.

Outra proposta importante que se efetivou na presente reformulação e que
certamente vai alterar substancialmente a concepção dos processos de ensino-
aprendizagem de conteúdos dentro do curso, foi em razão da demanda da

Resolução da Creditação Curricular (Resolução CNE/CES n0 7/2018) e da
Resolução CEPE/CA 039/2021, que Regulamenta a Creditação Curricular da
Extensão na DEL.

Por sua vez, as atividades de extensão também deverão contribuir para a
realização do perfil do egresso, principalmente nas seguintes habilidades: o
licenciado em Filosofia terá condições de se inserir em discussões referentes a
diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes espectros da realidade,
auxiliando a construção de explicações e de mecanismos explicativos e o estímulo
à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos; o licenciado no
Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos e
atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curço.
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Assim, em conformidade com a legislação, esta proposta incorpora a

necessidade de que 10% (320 horas) da carga horária total do curso (3200 horas)
seja cumprida em atividades de extensão, as quais foram fracionadas em duas
categorias conforme determina a resolução da creditação da UEL:

- 75% de Atividades de Extensão Indicadas (AEX indicadas);

- 25% de Atividades de Extensão Livres (AEX livres).

Portanto, o estudante cumprirá 240 horas de AEX indicadas e 80 horas de
AEX livres, ressaltando que, principalmente por razão pedagógica, avaliou-se a

pertinência dessa maior carga horária de AEX nas atividades no Grupo l da matriz
curricular, visto que os temas transversais e os relativos à educação propiciam
muitas possibilidades de se estabelecer programas e projetos de extensão que
fazem essa mediação de aprendizagem a partir da conexão entre a Universidade
e a comunidade externa.

Sobretudo a incorporação da creditação curricular na carga horária e o

modo que aqui se optou por abordar conteúdos essenciais para a formação do

licenciando em filosofia por meio de atividades de extensão posiciona no mesmo
nível tais atividades em relação às atividades de ensino e pesquisa que
tradicionalmente foram enfatizadas no Curso de Filosofia da UEL.

Dessa forma, o Colegiado do Curso e o Departamento de Filosofia
comprometem-se em garantir aos seus estudantes várias possibilidades de
atividades de extensão indicadas (programas e projetos de extensão) e livres
(eventos e cursos de extensão) para que os mesmos possam cumprir a carga
horária exigida para a creditação curricular. Por isso, na proposta da Matriz
Curricular o estudante poderá, a partir do primeiro semestre, participar dessas
atividades, bem como ao longo de todo seu percurso formativo, uma vez que parte
da carga horária das disciplinas optativas, 50%, será cursada por meio de EAD, o
que abrirá espaço na grade para que o estudante participe dessas atividades de
extensão, principalmente dos programas ou projetos indicados pelo colegiado, o
que possibilitará que o estudante cumpra paulatinamente essa carga horária num
ritmo de 30 a 50 horas por semestre.

Como já justificado, pela exigência legal da creditação curricular da extensão,
os estudantes do curso terão que cumprir 320 horas em atividades de extensão
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sendo que 240 horas devem ser cumpridas em programas e projetos de extensão,
que serão propostos pêlos professores do departamento de filosofia, num formato
parecido com aquele hoje desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que integra atividades de ensino, pesquisa
e extensão, ou ainda por projetos propostos por professores de outros
departamentos e indicados pelo Colegiada de Curso como pertinentes à formação.
Já as atividades de extensão livres, que integram 80 horas para creditação, devem
ser cumpridas em atividades de livre escolha do estudante, sem que necessitem
ser indicadas pelo Colegiada previamente, podendo ser escolhidos eventos e
cursos de extensão, desde que o estudante participe na condição de organizador
ou palestrante, ou mesmo escolher outros projetos de extensão.

Caso o estudante tenha uma carga horária que ultrapasse 240 horas
cumpridas nas atividades de extensão indicadas pelo colegiado, ele poderá
aproveitá-la tanto para integralizar as 80 horas de AEX livres quanto para as 50
horas de Atividades Académicas Complementares.

Em relação às AEX livres, mesmo que o Colegiada não tenha que indicar
previamente para a escolha do estudante, como é o caso dos programas e projetos
das AEX indicadas, é importante que o estudante consulte previamente o colegiado
sobre a pertinência de tais atividades para a sua formação, uma vez que é o
colegiada do curso que avaliará o requerimento de aproveitamento.

O entendimento do curso sobre o papel das atividades extensionistas na
formação dos licenciandos está respaldado no conceito proposto pela Política
Nacional de Extensão Universitária, publicada pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, a saber:

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político
que promove a interação transformadora entre Universidade e
outros setores da sociedade. (FORPROEX, 2012, p. 15).14

E reafirmada na redação da Resolução n° 7, de 18 de dezembro de 2018,
no Capítulo l, Artigo 3°:

14 Disponível em: https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-d(
Extensão.pdf

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 . FonnatoA4 (210x297)



o »S<(,^

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se
integra à matriz curricular e à organização da pesquisa,
constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional,
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a
pesquisa.

Assim, a extensão se constitui em espaço privilegiado de encontro entre a

Universidade e a comunidade externa para revisão e produção de saberes, o que

implica em reconhecer que existem conhecimentos válidos e importantes para a

formação dos estudantes que se encontram fora dos limites da Universidade, que

há uma pluralidade de saberes produzidos em variados espaços da sociedade e
que potencializam e incrementam a formação universitária.

Além disso, estruturam a concepção e prática das Diretrizes da Extensão
na Educação Superior, conforme preconiza a Resolução n° 7, de 18 de dezembro
de 2018, no artigo 5° do Capitulo l:

I - a interação dialógica da comunidade académica com a
sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e
do contato com as questões complexas contemporâneas
presentes no contexto social;
II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela
vivência dos seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e
interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz curricular;
Ill - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos
demais setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de
conhecimentos, bem como por outras atividades académicas e
sociais;
IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em
processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional,
cultural, científico e tecnológico.15

Portanto, a atividade extensionista concebida dessa forma contribuiria para
a formação da dimensão cidadã do perfil do egresso, capacitando-o para a
sensibilidade diante das questões sociais e para uma atuação profissional
comprometida com ações que visam o bem comum, o respeito aos direitos

15 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/KujrwOTZC2Mb/content/id/55877808
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humanos e à diversidade, que são valores fundamentais para a constituição de uma
sociedade democrática de fato.

Ademais, espera-se que com a creditação da extensão as atividades
extensionistas sejam posicionadas no mesmo nível de importância das dimensões
do ensino e da pesquisa, consolidando na formação universitária o tripé da
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, onde o ensino e a pesquisa
também devem dialogar com os problemas e questões sociais, produzindo assim
um aprendizado e um conhecimento crítico, atualizado e potencializador de
transformações sociais, ou seja, um conhecimento que impacta ao mesmo tempo
a formação do graduando e no melhoramento da sociedade.

Tendo por base essa concepção de atividade extensionista, esta proposta

estabelece abaixo os critérios para o Colegiada do Curso selecionar as AEX
indicadas que serão disponibilizadas anualmente para os estudantes.

As AEX indicadas devem ser programas de extensão, projetos de extensão
ou projetos integrados com ênfase na extensão.

As AEX indicadas devem necessariamente estabelecer uma conexão com

setores e ambientes externos à Universidade que atuam em alguma medida na
área educacional, com preferência para a Educação Básica no nível do Ensino
Médio, como é o caso hoje do Pibid/Programa de Ensino de formação
complementar e que pode ser adaptado para um projeto integrado com ênfase na
extensão. Como parâmetro para selecionaratividades extensionistas que tratam de
temáticas educacionais, o Colegiada de Curso deve ter como referência o parágrafo
único do artigo 12° da Resolução 02/2019 da BNCC, o qual estabelece os
conteúdos que devem ser trabalhados no Grupo l, aquele que engloba
conhecimentos metodológicos, educacionais e pedagógicos, e no qual as 240
horas de AEX indicadas foram alceadas nesta proposta de Matriz Curricular.

Além da temática educacional, recomenda-se que as AEX indicadas sejam
selecionadas entre aquelas que têm por objetivo a formação para a cidadania e a
promoção de valores para uma sociedade democrática. Por isso, ganha em
importância aqui para a formação, atividades extensionistas que abordam temas
como Direitos Humanos, Relações Etnico-raciais, História e Cultura Africada e Afro-
brasileira, Educação ambiental e Educação Especial, que são os temas
recomendados por legislação específica para que sejam trabalhados dentro dos
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cursos de licenciatura. Temáticas essas também reafirmadas pela Resolução n° 7,

de 18 de dezembro de 2018, no Capitulo l, artigo 6°, inciso III:

A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social
das instituições de ensino superior com todas as áreas, em
especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça,
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e
trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes
para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos
humanos e educação indígena.16

Ou ainda, que as AEX indicadas sejam selecionadas por abordarem temas,

questões e problemas relacionados com as categorias que a BNCC determina para

se trabalhar os conteúdos dos componentes curriculares, incluso o da filosofia, na

área de concentração de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a saber, Tempo

e Espaço; Território e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética;

Política e Trabalho.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

As atividades académicas complementares serão desenvolvidas

parcialmente no turno do curso.

Embora a Resolução CNE 02/2019 não exija na formação inicial de

professores carga horária para as Atividades Académicas Complementares (AAC),

as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Filosofia ainda mantém essa exigência,

e como as Atividades Extensão (AEX) na matriz curricular vão absorver em parte a

carga horária e as modalidades de AAC (Projetos, Eventos e cursos) do Projeto
Pedagógico vigente, resolveu-se diminuir a carga horária de AAC para 50 horas
das atuais 200 horas. Somadas as cargas horárias teremos 370 horas de atividades

variadas que garantem a diversidade de experiências relevantes para a formação.

Assim, para o cumprimento dessa carga horária (50h) o estudante poderá
optar pelas seguintes modalidades, respeitando-se o limite máximo de
aproveitamento horas:

16 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/KujrwOTZC2Mb/content/id/55877808

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

i) disciplinas especiais, eletivas ou optativas: será aproveitada a carga
horária total cursada em cada disciplina;

ii) eventos científicos e cursos de extensão: máximo de 30 horas;

iii) monitoria académica: máximo de 30 horas;

iv) participação em projetos de pesquisa, projetos de pesquisa em ensino,
projetos de extensão, projetos integrados, programas de extensão e programas de
formação complementar no ensino de graduação: máximo de 50 horas.

v) Estágios curriculares não obrigatórios: máximo de 50 horas.

Com relação ao ponto (i) ressalte-se que será aceita a carga horária de

disciplinas optativas que excedam as 480 horas que integralizarão a carga horária

minima do currículo. As disciplinas eletivas, de livre escolha do estudante, poderão

ser cumpridas dentre as disciplinas regulares de cursos e habilitações diversas da

sua, de acordo com a oferta por parte de outros Departamentos e Cursos. As

disciplinas especiais poderão ser cursadas quando houver disponibilidade de oferta

para o Curso de Filosofia. A matrícula nas disciplinas eletivas e especiais seguirá
o calendário específico da UEL.

A monitoria académica e a participação em projetos e programas somente
serão consideradas como atividades académicas complementares mediante
apresentação de relatório com a supervisão e avaliação a cargo de docente
responsável.

O aproveitamento da carga horária em eventos científicos e cursos de

extensão como Atividades Académicas Complementares será efetuado pelo
Colegiado do Curso de Filosofia quando entender que a atividade possua
relevância na formação do Licenciado em Filosofia, sendo que o estudante pode
participar dessas atividades tanto na condição de ouvinte, ou por meio de
apresentação de trabalhos, como palestrante ou ainda como integrante de
comissão organizadora e afim.

9.3.3 Prática dos Componentes Curriculares (PCC)

As Práticas como Componentes Curriculares serão desenvolvid
totalmente no turno do curso.
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Além da evidente importância do estágio, a Graduação em Filosofia da

DEL, na habilitação em Licenciatura, em atendimento à Resolução do Conselho

Nacional de Educação 02/2019, a qual determina que no Grupo III que sejam
incorporadas na matriz curricular 400 horas de Prática como Componente

Curricular (PCC), propõe aqui criar Núcleos Integradores Teórico-Práticos, os
quais, conjuntamente com as ferramentas teóricas e práticas ofertadas desde o

início da formação nas disciplinas de Filosofia e Ensino (30 horas práticas), de

Seminários de Pesquisa em Ensino de Filosofia (40 horas práticas) e de Libras (30

horas), têm o objetivo de contextualizar a dimensão teórica do curso, bem como

orientar a produção de materiais e atividades didático-pedagógicos, visando à

atuação do future profissional na Educação Básica.

A escolha das áreas temáticas dos núcleos procurou refletir as grandes

linhas de pesquisa do Departamento e a demanda por parte dos discentes.
Temos assim:

Núcleo de Filosofia Política (60 horas práticas);

Núcleo de Ética (60 horas práticas);

Núcleo de Lógica e Epistemologia (60 horas práticas);

Núcleo de Estética (60 horas práticas);

Núcleo de~Metafísica e Subjetividade (60 horas práticas).

O estudante, ao longo de seu curso, participará de todos os núcleos teórico-

práticos, pois na sua posterior prática docente ele se deparará com a abordagem
prática de todos esses temas. Os docentes poderão integrar um ou mais grupos
temáticos, de acordo com sua área de interesse e pesquisa.

Por sua vez, a criação dessas disciplinas parte de uma nova interpretação
sobre o conceito da prática como componente curricular (PCC). Se, no currículo
anterior de 2010, essa carga horária estava concentrada nas disciplinas de Prática
e nos TCCs, ou seja, tratava-se de prática limitada à pesquisa, no projeto de 2018
e na atual proposta, essa prática busca trabalhar os temas filosóficos na sua

relação com o Ensino. Os núcleos teórico-práticos também têm como objetivo,
juntamente com os Seminários temáticos do Grupo l, abarcar os temas

contemporâneos previstos na Resolução 002/20219, preparando o estudante para
a sua abordagem no Ensino Médio. Tais disciplinas também serão ume
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oportunidade de integração das pesquisas dos estudantes e professores na medida

em que reunirão as discussões que giram em torno da área temática do núcleo.

Dessa forma, os Núcleos Teórico-Práticos (Núcleo de Filosofia Política,

Núcleo de Ética, Núcleo de Metafísica e Subjetividade, Núcleo de Estética, bem

como Núcleo de Lógica e Epistemologia) têm a função, por óbvio, de integrar a

dimensão teórica e prática da Licenciatura em Filosofia, sendo propedêutico e

complementar às atividades de Estágio. Em outras palavras, trata-se, numa

primeira perspectiva, de disponibilizar ao estudante em formação a oportunidade

de, utilizando-se das ferramentas conceituais próprias da filosofia, aplicar, ainda

que no plano conceituai, o saber filosófico nas diversas dimensões inerentes ao ato

educative. Como foi dito ao longo dessa exposição, a docência em filosofia na

Educação Básica implica a capacidade de mobilizar os alunos a pensar

filosoficamente, a perceber problemas e criar conceitos. E cabe aos Núcleos

Teórico-Práticos, inicialmente, a tarefa de mobilizar o graduando em filosofia, na

habilitação em licenciatura, para se colocar como aquele que pode pensar
filosoficamente a educação.

Do ponto de vista das atividades práticas a que se destinam desenvolver, os

Núcleos Teórico-Práticos, em conexão com os temas explorados na sua parte
teórica, visam orientar produções e atividades tais como confecção de modelo de

livro didático, tradução/comentários de trechos de textos para aplicação no Ensino
Médio, desenvolvimento de conteúdo e dinâmicas para Olimpíadas Filosóficas,

organização de mostra de cinema ou café filosófico que possam ser realizadas nas

escolas ou contar com a participação de docentes e discentes da Educação Básica
na UEL ou em outros espaços sociais, programas de rádio com debates filosófico-
educacionais, produção de conteúdo filosófico para a internet, entre outras

possibilidades de interface entre teoria filosófica, prática de pesquisa e prática
voltada para a atuação na Educação Básica, de modo mais específico no Ensino
Médio. Assim, do ponto de vista da sua perspectiva prática, o foco dos Núcleos
será a produção de materiais e atividades didático-filosóficas.

A divisão desses núcleos em Filosofia Política, Ética,

Metafísica/Subjetividade, Estética e Lógica/Epistemologia tem como fundamento a
tradição de pesquisa já existente no Curso e, sendo assim, contempla uma
perspectiva segundo a qual a futura ação docente do aluno da Graduação em
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Filosofia da DEL não deve ser concebida como algo separado da formação
filosófica deste mesmo aluno. Os estudos da área de Ensino de Filosofia, eixo

importante de ação e pesquisa no Departamento de Filosofia, serão pressupostos
das atividades e discussões dos Núcleos, encontrando-se mais particularmente
presentes nas disciplinas de Filosofia e Ensino e de Seminários de Pesquisa em

Ensino de Filosofia, ofertadas logo no início da formação dos graduandos, para que
haja acesso desde o início às ferramentas conceituais e atividades práticas que são

os pressupostos metodológicos dos Núcleos.

Portanto, é na confluência da tradição de valorização da pesquisa, da ideia

de que o graduando deve também ser compreendido como um produtor de

pensamento filosófico, com uma nova perspectiva segundo a qual a prática

docente se consubstancia na produção de materiais e atividades didático-

filosóficas que refletem na futura atuação na Educação Básica que se situa o novo

Projeto Pedagógico de Curso da Filosofia da UEL. A ação do futuro docente de

filosofia na escola deve ser ela mesma profundamente filosófica, ao mesmo tempo

em que a formação intelectual do graduando em licenciatura de filosofia deve
sempre ter em vista a ação educativa.

9.3.4 Estágio curricular obrigatório

Os Estágios Curriculares Obrigatórios serão desenvolvidos parcialmente no
turno do curso, com supervisão semidireta, média 6,0 e frequência mínima de 75%.
hlaverá um regulamento específico para o Estágio Curricular.

Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em Filosofia

realizar-se-á por meio de três disciplinas: Estágio l, II e III, que somam no total uma
carga horária de 400 horas, que compõe, juntamente com as Práticas como
Componente Curricular (PCC), 800 horas de atívidades práticas exigidas para o
Grupo III, conforme preconiza a resolução 02/2019 da BNCC. As disciplinas estão
articuladas diretamente com as disciplinas de conteúdo didático-pedagógico
(Psicologia da Educação, Política Educacional, Libras, Filosofia e Educação,
Seminários de Pesquisa em Ensino de Filosofia e Seminários de Temas da

Educação) e as disciplinas dos Núcleos Teórico-Práticos que trabalham a carga
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da Prática como Componentehorária

Curricular.

Para compreendermos o significado do Estágio Curricular de Filosofia,
devemos partir inicialmente de dois pressupostos: i) a concepção de Escola
comprometida com a aprendizagem do aluno e voltada para a construção de uma
cidadania democrática, consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases
culturais que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações
societárias em curso e incorporar-se na vida produtiva, sócio-política e cultural; e ii)
a concepção de competência profissional do/a professor/a que tem como principal
tarefa cuidar da aprendizagem dos educandos, respeitada a sua diversidade
pessoal, social e cultural: competência profissional que se manifesta e se especifica
na competência científica, didática-pedagógica e dialógica. A concepção de
competência é nuclear na orientação do curso de formação de professores, uma
vez que não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. E
fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação.
As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem "em
situação" e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no
estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a articulação entre
teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões,
definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma
situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as
questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para
responder às diferentes demandas das situações de trabalho. Neste sentido, tendo
considerado tais pressupostos, o Estágio possui como objetivo, pela inserção
efetiva do licenciando no contexto escolar, proporcionar-lhe as oportunidades de
participação ativa nas diversas situações concretas da atividade docente, sejam no
âmbito organizacional, que envolve planejamento e gestão, na escola como um
todo, como também no âmbito propriamente educacional que envolve o ensino de
filosofia, na sala de aula, de modo a contribuir efetivamente para a investigação e
produção de conhecimentos sobre os aspectos teórico-práticos relacionados com
esta realidade na qual se realizará sua atuação profissional futura; bem como,
através de sua atuação participativa no cotidiano da Escola, produzir criativa e
corresponsavelmente formas de intervenção nesta realidade, a partir de uma

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - Fomiato A4 (210x297)



dUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

análise crítica do contexto escolar e suas práticas, implementando ações que

permitam uma melhor qualidade do ensino.

Ressaltando o fato de Curso ser uma Licenciatura, necessariamente a

formação de professores como preparação profissional apresenta um papel crucial

na totalidade do seu desenvolvimento curricular. Neste sentido, o Curso de

Licenciatura em Filosofia deve possibilitar ao licenciando espaços e condições

propícias para que ele possa experimentar, em seu próprio processo progressivo

de aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar

futuramente nesse novo cenário, reconhecendo o momento formativo atual como

parte de uma trajetória contínua de formação permanente ao longo de sua vida

profissional. Assim, o Estágio deixa de ser um espaço curricular estanque e

desarticulado do restante do Currículo, para nele se inserir orgânica e

articuladamente, e por ele alcançar sua significação e relevância. Pelo

desenvolvimento do Currículo do Curso de Licenciatura de Filosofia pretende-se

proporcionar as condições educacionais adequadas que permitam ao licenciando

apropriar-se de conhecimentos e competências para o planejamento e o

desenvolvimento das atividades relacionadas à organização e gestão escolar e das

atividades relacionadas ao ensino de Filosofia, considerando os conteúdos e os

procedimentos didático-pedagógicos adequados ao trabalho filosófico em sala de

aula e ao nível de ensino dos educandos. Aqui são ressaltadas duas dimensões

fundamentals da prática do educador e suas respectivas competências, que

configuram, não apenas a totalidade do desenvolvimento curricular de sua

formação profissional, como também irá determinar os objetivos e as atividades do

Estágio Curricular Supervisionado: a dimensão da gestão escolar (e planejamento)

e a dimensão do ensino (ou da docência propriamente dita).

Contudo, o Estágio está igualmente articulado com a concepção de que a

prática profissional do educador é conduzida também pela pesquisa e produção de
conhecimentos relativos a sua atuação profissional, no âmbito do ensino filosófico

e de sua participação nos processos organizacionais da Escola, no sentido de uma

formação continuada e permanente. Neste sentido, torna-se necessário valorizar

esta pesquisa sistemática que constitui o fundamento da construção teórica.

Ultrapassando concepções fragmentárias ou polarizadoras de formação, delineia-

se a partir da formação inicial do professor uma concepção de formação
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permanente ou continuada. Estes dois termos podem ser considerados similares,

pois pontuam como eixo central a pesquisa em educação, valorizam o

conhecimento do professor, e em um processo interativo/reflexivo, buscam

contribuir para uma análise do próprio fazer docente. Assim, a partir da formação

inicial, desencadear pela pesquisa um processo de formação continuada significa

desenvolver o perfil do educador pesquisador. Não um pesquisador meramente

obcecado pela academia ou pela cientificidade, mas um profissional que tem,

primeiramente, uma atitude cotidiana de reflexividade da sua prática, que busca

compreender os processes de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e

que vai construindo autonomia na interpretação da realidade e dos saberes

presentes no seu fazer pedagógico. Enfim, é fundamental que o futuro educador

seja auxiliado a refletir sobre sua prática, a organizar suas próprias teorias, a

compreender as origens de suas crenças para que possa tornar-se pesquisador de

sua ação, um profissional reflexivo, que melhorando o seu trabalho pedagógico em

sala de aula e sua participação na organização escolar, recria constantemente sua

prática. Dessa forma a familiaridade com a teoria só pode se dar por meio do

conhecimento das pesquisas e das correspondentes práticas que lhe dão

sustentação. De modo semelhante, a atuação prática possui uma dimensão

investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução, mas de criação ou,

pelo menos, de recriação significativa do conhecimento. Por exemplo, a

participação na construção de um projeto pedagógico institucional ou a elaboração

de um programa de curso e de planos de aula envolvem pesquisa, seleção de
material pedagógico etc. que implicam uma atividade investigativa que precisa ser

valorizada. Deste modo ressalta-se uma terceira dimensão igualmente fundamental

no exercício profissional da docência que, por sua vez, determina as ações
curriculares do Curso de Licenciatura em Filosofia e, nelas, as do Estágio
Curricular: a dimensão da pesquisa. Portanto, as atividades do Estágio Curricular
Supervisionado articulam-se em três grandes linhas de ação que correspondem a
esta tríplice dimensão da atuação e competência profissional do/a professor/a: as
dimensões de pesquisa, gestão e ensino. Ao romper com modelos tradicionais de

estágio, a implementação destas linhas de ação possibilita ampliar a formação
profissional do futuro professor para além de uma preparação restrita à regência de
classe (dimensão do ensino), tratando das demais dimensões da competêncic
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profissional do/a professor/a que envolvem a investigação e a produção de novos
conhecimentos a partir de sua própria prática, orientando-se pelo princípio ação-
reflexão-ação (dimensão da pesquisa), e sua participação efetiva no projeto
educative da escola, na sua organização e gestão, no desenvolvimento de projetos
interdisciplinares e no relacionamento com a comunidade (dimensão da gestão).
Por esta orientação, o Estágio se articula com o processo progressivo de formação
dos licenciados, ao longo do Curso, que aborda as diferentes dimensões do
trabalho de professor.

Ainda, no sentido de esboçar mais claramente o sentido do Estágio

Curricular Supervisionado no Curso de Licenciatura em Filosofia, dois aspectos no

art. 61 da atual LDB, que se reportam à educação como um todo, precisam ser

destacados: a relação entre teoria e prática e o aproveitamento da experiência

anterior. Aprendizagens significativas, que remetem continuamente o
conhecimento à realidade prática do aluno e às suas experiências, constituem

fundamentos da Educação Básica. De acordo com o Parecer 009/01 , importa que

tais aprendizagens significativas constituam, também, fundamentos que presidirão

os currículos de formação inicial e continuada de professores. Para que os/as

professores/as possam construir junto com os seus futuros alunos experiências

significativas e ensiná-los a relacionar teoria e prática é preciso que a formação

deles seja orientada por situações equivalentes de ensino e de aprendizagem.
O desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado, no processo de

ação-reflexão-ação, orienta-se pela necessidade de uma prática educacional

constituída pela relação indissociável da teoria e ação, formando uma proposta
pedagógica que não conceba as pessoas como 'destinatárias' mas como sujeitos
da própria atividade política, portanto cidadãos que se engajam nos processos
permanentes de transformação da sociedade democrática e pluralista. Deste modo,
busca-se uma nova competência pedagógica, surgida a partir da reflexão na e
sobre a prática, que em um movimento de ação-reflexão-ação, caminha para uma
menor dicotomia teoria/prática, entendendo sempre que na relação entre uma
determinada teoria que se quer assumir e a prática que se quer ressignificar está
presente o sujeito, o qual se constrói a partir das indagações daquilo que faz frente
aos desafios da realidade na qual se insere.
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A regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado será objeto de

apreciação do Colegiado de Filosofia, corn base nas orientações normativas

emanadas pela Universidade Estadual de Londrina e determinadas pela legislação

em vigor.

9.3.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido parcialmente no turno

do curso, com média 6,0 e frequência mínima de 75%.

O Trabalho de Conclusão do Curso de Filosofia (TCCFIL) tem por objetivos:

i) proporcionar ao aluno-orientando a correlação dos conhecimentos filosóficos

adquiridos no decorrer do curso de graduação; ii) promover a capacidade de

reflexão e investigação do aluno-orientando mediante o aprofundamento de um

tema filosófico; iii) favorecer o crescimento didático-pedagógico na efetivação do

estudo filosófico a partir da relação orientador-orientando; iv) viabilizar o pleno

exercício da tarefa filosófica através da elaboração escrita e apresentação oral de

ensaio monográfico; v) desenvolver referenciais qualitativos de acompanhamento

do curso de Graduação em Filosofia em decorrência de uma melhor e mais ampla

avaliação do desempenho académico advinda do TCCFIL; vi) proporcionar ao

aluno uma perspectiva de trabalho dentro de uma linha de pesquisa com critérios

qualificadores que possibilitem a formação de um futuro pesquisador.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCCFIL) consiste na elaboração de

monografia pelo estudante regularmente matriculado na disciplina de Trabalho de

Conclusão de Curso II, onde passa pelo processo de qualificação, e na disciplina
de Trabalho de Conclusão de Curso III, onde o estudante realiza a defesa de seu

trabalho. A monografia deve versar sobre o assunto escolhido pelo estudante do

curso de Filosofia, dentre os temas e autores orientados pêlos docentes do

Departamento de Filosofia, definidos a partir das linhas de pesquisa do referido

Departamento, cujo teor seja especificamente filosófico e mediante utilização de
bibliografia reconhecida e compatível ao tema proposto.

No TCC II o estudante iniciará o desenvolvimento do projeto elaborado na

disciplina de TCC l, e ao final da disciplina submeterá o texto a um exame de

qualificação, por meio de uma Banca de Qualificação presidida pelo orientador e(
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integrada por mais dois membros, professores ou outros profissionais especialistas

no tema, com o propósito de avaliar o trabalho parcial, observando-se possíveis

erros e fazendo sugestões que possam contribuir para o aprimoramento e

finalização do trabalho na disciplina de TCC III. No TCC III o estudante finalizará e

apresentará sua monografia em defesa pública diante de uma Banca composta por

três professores. Atém do orientador que preside a Banca, outros dois professores

convidados participam como avaliadores por meio de arguição, havendo a

possibilidade de outros profissionais participarem na banca desde que

comprovadamente sejam especialistas no tema da monografia.

A regulamentação do TCCFIL se encontra no Regimento de TCC do Curso

de Filosofia e será atualizada assim que esta reformulação for aprovada em última

instância.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

Neste projeto pedagógico a avaliação do processo ensino-aprendizagem é

compreendida como um processo contínuo e planejado que é caracterizado por

três momentos principais e complementares, ou seja, ela deve ser diagnostica,
formativa e somativa.

Diagnostica no sentido que deve detectar a situação em que se encontra o

aprendizado do estudante, verificando a presença ou ausência de conhecimentos,

habilidades, incluindo os pré-requisitos para que novos objetivos de aprendizagem

sejam colocados, e permitindo compreender possíveis causas que dificultam a

aprendizagem. A avaliação formativa é o momento onde se dá a verificação da
aprendizagem de fato, permitindo que o estudante conheça seus erros e acertos

por um lado, e possibilitando que o professor também avalie os limites de sua forma

de ensinar e faça revisões e aprimoramentos no seu trabalho didático. Por fim, a

avaliação somativa tem a função classificatória por meio de notas ou conceitos, e

realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, consistindo

em classificar os estudantes de acordo com níveis de aproveitamento previamente
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estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção para uma etapa seguinte

de aprendizado 17.

Em resumo, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem consiste

principalmente em verificar a situação de aprendizagem dos estudantes no

momenta anterior, durante e posterior ao ensino de determinado conteúdo, e para

tanto se deve ter como referência os objetivos de aprendizagem propostos no

programa da disciplina ou atividade académica. Dessa forma, os objetivos de

aprendizagem dos conteúdos, das competências e das habilidades constituem o

elemento norteador da avaliação.

Articulado com o processo avaliativo, a adequação dos procedimentos

metodológicos é fundamental para que os estudantes atinjam os objetivos de

aprendizagem e possam alcançar o perfil de formação intencionado pelo projeto

pedagógico do curso. Nesse sentido, os docentes do curso devem adotar, entre

outros, os procedimentos que seguem, revisá-los e inová-los à medida que o

processo de ensino-aprendizagem exigir para superar as dificuldades ou mesmo

para buscar seu aperfeiçoamento.

Os procedimentos metodológicos no interior do desenvolvimento das

atividades académicas do curso e recomendados aqui devem ser inicialmente

aqueles que tradicionalmente estão consolidados na prática da docência dos

professores do curso, ou seja, aulas expositivas e dialogadas, pesquisas temáticas,

atividades de debate e discussão, apresentação de seminários, resolução de listas

de exercícios e questionários, análise de filmografia, análise e discussão de textos

previamente indicados e produção de textos. Também, recomenda-se que os
docentes do curso atualizem seus conhecimentos didáticos no sentido de

incorporarem em sua prática docente o uso de metodologias ativas como, por

exemplo, a metodologia do ensino reverso, que é mediada principalmente pelo uso

das tecnologias de comunicação e informação (Ties), ou ainda, que aprimorem a

habilidade da utilização desses recursos para o melhor desenvolvimento das

atividades académicas que possuem carga horária a ser cumpridas a distância,

principalmente por meio de atividades remotas assíncronas.

17HAYDT, Regina Cazaux. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 6a ed. São Paulo: Ática, 2008.
y
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10.1 Do Sistema de Avaliação

A avaliação da aprendizagem discente se dará pela forma tradicional:

avalições escritas em classe, trabalhos individuais e coletivos executáveis dentro e

fora de classe, avaliação oral, avaliação de relatórios de ensino, pesquisa e

extensão, seminários e outras formas proposta pêlos docentes, aprovadas pelo

Colegiada de Curso, antes do início do período letivo.

Os principals critérios de avaliação serão os seguintes: coerência e

consistência da argumentação; coerência e a clareza na exposição do assunto;

coerência na interpretação dos elementos teóricos que constituem as questões

estudadas; correção de conceitos e de registros, avaliação crítica de teses e

argumentos; linguagem: uso adequado da terminologia filosófica, propriedade,

clareza, precisão, correção gramatical e legibilidade; capacidade de análise e

síntese dos conceitos e temas estudados;

As verificações de aprendizagem na forma não escrita devem

obrigatoriamente utilizar registros adequados que possibilitem a instauração de

processo de revisão.

A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa através

de notas variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada

disciplina ou atividade académica, uma nota final resultante da média de no mínimo

2 (duas) avaliações realizadas durante o semestre letivo, independentemente da
carga horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na disciplina ou atividade académica o

estudante que obtiver a média parcial igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de,

no mínimo, 75 % (setenta e cinco por cento).

A reprovação do estudante em atividade académica, após a publicação da
média parcial, ocorre:

I - por falta (RF= Reprovação por Falta) quando não cumpre 75 % (setenta
e cinco por cento) de frequência;

II - por nota (RN=Reprovação por Nota) quando obtém média inferior a 3,0
(três);
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Ill - por falta e por nota (RFN=Reprovação por Falta e por Nota), se estiver

simultaneamente, nas duas condições anteriores.

10.2 Do Exame

O estudante terá direito a Exame Final quando obtiver média parcial na

atividade académica igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência

de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)

O Exame final será realizado conforme Calendário das Atividades de

Ensino dos Cursos de Graduação.

Será aprovado, após realização do Exame final, o estudante com média

igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a

nota do exame respectivo.

Em caso de não comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser

atribuída é O (zero).

Está vedada a participação no Exame Final o estudante que, após a

publicação da média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial

inferior a 3,0 (três) ou que não cumprir frequência mínima de 75 % (setenta e cinco

por cento).

Será consignada em histórico escolar com média final, a nota obtida

aritmeticamente a partir da média parcial e da nota do respectivo exame.

A reprovação do estudante por nota em atividade académica, após a

realização do Exame Final, ocorre se o mesmo não atingir a média final igual ou

superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do
exame respectivo.

10.3 Do Sistema de Promoção

A frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto
obrigatório para a aprovação do estudante.

E obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
de frequência da carga horária prevista.

O sistema de progressão do estudante será anual e por atividade
académica dependendo do cumprimento dos pré-requisitos constantes no currículo
do Curso de Filosofia - Licenciatura.
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A reprovação em qualquer atividade académica obriga o estudante a cursar

a atividade novamente na forma presencial e de acordo com a oferta regular da

mesma pelo Colegiada de Curso nos respectivos semestres da Matriz Curricular.

A reprovação em alguma disciplina optativa não obriga o estudante a ter que

cursá-la novamente, ele poderá cumprir a carga horária da mesma optando por

outra caso seja da sua vontade e condicionada às possibilidades de oferta pelo

Colegiado de Curso. Importante ressaltar que as disciplinas optativas são as únicas

da Matriz Curricular que o estudante poderá cursar no contra turno, tanto para

antecipar o cumprimento da carga horária total de 480 horas exigidas para

integralizar o currículo, ou mesmo para cursá-las por motivo de alguma reprovação.

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

sim x não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2025

Atividades Académicas do
Currículo Vigente Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código Carga Horária Nome da atividade académica
Carga

Horária

1FIL035 60 2FIL014 - História da Filosofia Antiga 60
1FIL036 60 2FIL015-Filosofia Geral 60
1FIL037 60 2FIL016-Filosofia Política 60
1FI LOSS 105 2FIL009 - Pesquisa em Filosofia l 60
1FIL039 75 2FIL008 - Filosofia e Educação 90
1FIL040 60 2FIL018 - História da Filosofia Medieval 60
1FIL041 60 2FIL020 - Estética 60
1 FIL042 60 2FIL017-Ética 60
1FIL043 60 2FIL028 - Antropologia Filosófica 60
1EDU023 60 2EDU031 - Psicologia da Educação 60
1FIL044 60 2FIL022 - História da Filosofia Moderna 60
1FIL045 60 2FIL023 - Teoria do Conhecimento 60
1FIL046 90 2FIL019-Lógica 60
1 FIL047 60 2FIL012 - Seminários de Pesquisa em Ensino de

Filosofia
90

1FIL048 60 2FIL025 - História da Filosofia Contemporânea 60
1FIL049 60 2FIL026 - Filosofia da Ciência 60
1 EDU024 60 2EDU030 - Políticas Educacionais 60
1FIL050 60 2FIL027 - Filosofia da Linguagem 60
1EDU025 60 2EDU032 - Libras 60

v;
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1FIL051 90 2FIL021 - Núcleo Teórico/Prático de Filosofia
Política

60

1EST187 105 2EST105-Estágio l 100
1FIL052 105 2TCC101 - Trabalho de Conclusão de Curso l 60
1 FIL053 90 2FIL024 - Núcleo Teórico/Prático de Ética 60
1EST188 105 2EST106-Estágioll 100
1FIL054 90 2FIL029 - Núcleo Teórico/Prático de Lógica e

Epistemologia
60

1TCC106 150 2TCC102 - Trabalho de Conclusão de Curso II 60
1EST189 190 2EST107-Estágio 200
1 FIL055 90 2FIL031 - Núcleo Teórico/Prático Metafísica e

Subjetividade;
2FIL030 - Núcleo Teórico Prático de Estética

120

1TCC107 195 2TCC103 - Trabalho de Conclusão de Curso 90

12. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

Desde a implantação do Projeto Pedagógico do Curso em 2009, o
Colegiada vem aplicando questionários para conhecer as potencialidades,
fragilidades, demandas e resultados decorrentes das reformulações do PPC.
Pretende-se continuar e aprimorar esse processo de avaliação por meio de

levantamento de dados principalmente com a utilização de questionário (Ex. Google
forms ou outros similares), aplicado para coletar informações tanto junto aos
estudantes de todos os semestres do curso e junto aos docentes, pretendendo-se
uma avaliação quantitativa e qualitativa do curso, buscando diagnosticar se o
Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia está proporcionando uma formação a
seus estudantes conforme o perfil proposto neste projeto, bem como buscando
detectar a percepção dos estudantes em relação à integração entre ensino,
pesquisa e extensão em sua formação.

Além dos dados e resultados obtidos por meio de questionários, será
utilizado no processo de avaliação do curso os dados e o estudo que a Preplan
disponibiliza com regularidade sobre o Curso de Filosofia principalmente em
relação ao perfil dos ingressantes, o perfil dos alunos ativos no curso, o perfil dos
egressos, os indices de reprovação nas disciplinas e o de evasão do Curso.

Também, como fonte de dados importante para esse processo será levado
em conta o relatório da participação dos estudantes do Curso no Enade e
disponibilizado pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ministério da Educação.
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Somando-se ainda a todas essas fontes possíveis de dados para o melhor
diagnóstico do curso, julgamos que o acompanhamento dos Egressos é
fundamental para o aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico, principalmente para
avaliar em que medida o curso está formando o perfil proposto e em que medida
precisa ser revisado e atualizado. Neste sentido, daremos continuidade a edições
do evento Encontro de Egressos de Estudantes de Filosofia da UEL, bem como
aperfeiçoando e consolidando os canais de comunicação com os mesmos, além
daquele canal institucional disponibilizado no site da UEL.

Por fim, importante destacar que esse processo avaliativo do Curso
continuará sendo realizado pela integração entre o Colegiada do Curso e o Núcleo
Docente Estruturante de Filosofia da DEL, tendo como propósito reunir os dados
coletados sobre o curso das várias fontes supracitadas, oportunizando momentos
junto à comunidade académica para apresentação, reflexão, avaliação e
proposição, como, por exemplo, a reedição do Fórum de Avaliação do Curso dentro
da Semana Pedagógica.

Considerando a ênfase deste Projeto pedagógico na relação entre ensino,
pesquisa e extensão, bem como na integração entre a dimensão teórica do curso
e atividades e ações didático-pedagógicas, a avaliação do Curso de Filosofia da
UEL também procurará levar em conta a análise das seguintes produções:

produção de relatórios nos projetos de ensino, pesquisa e extensão decorrentes
da participação dos estudantes nessas atividades académicas;

produção dos trabalhos de conclusão de curso;

produção dos relatórios de Estágio;

produção de atividades e ações didático-pedagógicas nos Núcleos Teórico-
Práticos.
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ANEXO l - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

1° Semestre

2FIL008 - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D" X sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Prática:_horas , Teórica: _horas

Teórico/prática: 60 horas, EAD: 30_horas

Modalidade curricular: X Obrigatória d Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09);
X sim* não

Ementa: Relações entre filosofia, educação e ensino, e suas implicações práticas nos
métodos e objetivos da formação escolar, nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP)dos
Colégios, nos currículos, nos processos de avaliação/aprendizagem e na relação
professor e aluno.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio Internato U TCC X PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por
meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou
outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2EDU030 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento
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EDUCAÇÃO X sim
não

"D X sim
não

u

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa: O cenário mundial contemporâneo: organismos multilaterais de
financiamento e as propostas para a América Latina e Caribe. Política
Educacional Brasileira e a legislação atual.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O aluno concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá fornecer
uma contribuição ao ensino de filosofia na educação básica a partir, sobretudo, de seu
comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua capacidade de
se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim como
enquanto mediador do estímulo do aluno da educação básica para o engendramento do
pensar filosófico enquanto tal.

2FIL009 - PESQUISA EM FILOSOFIA l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

Cjuanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

-D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática:

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Diretrizes metodológicas para a leitura, análise, compreensão e interpretação
de textos filosóficos. Diretrizes para a elaboração de textos filosóficos. Metodologias
filosóficas.
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.

2FIL010 - SEMINÁRIOS DE TEMAS TRANSVERSAIS l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

u X sim
não

"a

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: 30 horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim*

Ementa: Indivíduo e Sociedade: Subjetividade, alteridade e diversidade cultural.
Democracia, cidadania e laicidade do Estado. Política, autoritarismo e violência. Ciência
e sociedade. Sociologia do conhecimento: complexidade e pluralidade epistemológica.
Tecnologia e seus impactos nas relações de produção, trabalho e poder.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da DEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por
meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou
outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2EDU031 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ap mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

EDUCAÇÃO X sim
não

D X sim
não

n

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa: Psicologia da Educação: histórico, perspectivas e contribuições. Análise
crítica do fracasso escolar. Pressupostos básicos da Teoria social Cognitiva, da
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Epistemologia Genética e da Psicologia Histórico-Cultural e implicações
educacionais.

Forma de desenvolvimento da atvidade
IE) Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O aluno concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá fornecer
uma contribuição ao ensino de filosofia na educação básica a partir, sobretudo, de seu
comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua capacidade de
se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim como
enquanto mediador do estímulo do aluno da educação básica para o engendramento do
pensar filosófico enquanto tal.

2° Semestre

2FIL011 - SEMINÁRIOS DE TEMAS TRANSVERSAIS

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

u X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática:, EAD: 30 horas

Modalidade curricular: X Obrigatória |_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim*

Ementa: Direitos humanos, Ética e Educação. Diversidade sexual, étnico-racial,
religiosa, de género e de faixa geracional. Educação para Relações étnico-raciais:
igualdade e respeito às diferenças. Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana. Educação Ambiental. Ética socioambiental e consumo consciente.
Cultura de massa e indústria cultural.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo |_] Estágio D Internato
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura,
deverá fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a
partir, sobretudo, de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da
filosofia e da sua capacidade de se compreender como formador de problemas e
conceitos filosóficos, assim como enquanto mediador do estímulo do aluno da
Educação Básica para o engendramento do pensar filosófico enquanto tal como
condição fundamental para a constituição de um pensamento autónomo e de uma
cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história
quanta dos problemas fundamentals da filosofia e, mais importante, das técnicas
de análise de textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá
condições de se inserir em discussões referentes a diversas áreas do
conhecimento, bem como a diferentes espectros da realidade, auxiliando a
construção de explicações e de mecanismos explicativos e o estímulo à capacidade
de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que
se apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus
alunos a capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir
do entendimento e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e
produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de
conteúdos e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e
prático do curso.

As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona
por meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e
Microsoft, ou outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade
Estadual de Londrina. Eventualmente também poderão ser realizadas na forma
síncrona condicionada às condições de acessibilidade dos estudantes.

2FIL012 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ENSINO DE FILOSOFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

u X sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Prática:_horas , Teórica: 60

Teórico/prática: horas, EAD: 30_horas

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Modalidade curricular: X Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim* não

Ementa: Currículos e marcos legais: documentos nacionais e estaduais. Análise e
avaliação das políticas públicas em ensino de filosofia. Produção brasileira da pesquisa
filosófica em ensino de filosofia. Estudo de metodologias para o ensino de filosofia no
Ensino Médio. Relação teórico-práticas entre o ensino de filosofia e as novas tecnologias.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC X PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.Por fim,
tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o licenciado no
Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos e atividades
que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por
meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou
outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2FIL013 - SEMINÁRIOS DE TEMAS EM EDUCAÇÃO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

a X sim
não

~u

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: horas,
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Modalidade curricular: X Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X Não

Ementa: Gestão e organização escolar. Prática pedagógica escolar. Papel social e
profissionalização docente. Educação especial e inclusão. Fenómenos digitais e
pensamento computacional e suas implicações no processo ensino-aprendizagem.
Avaliação do ensino e aprendizaaem. Avaliação do desempenho escolar.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica. Por fim,
tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o licenciado no
Curso de Filosofia da U EL se compreenderá como um produtor de conteúdos e atividades
que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

2EDU032 - LIBRAS

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Educação
Ao mérito | A carga horária

D sim D l D sim D
não l não

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:, Teórica:

Teórico/prática 60 horas, EAD: .horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória |_] Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [^ não

Ementa: O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de
sinais. Noções linguísticas de Libras: parâmetros, classificados e intensificadores no
discurso. A gramática da língua de sinais. Noções básicas da língua de sinais. A leitura e
a escrita dos surdos. Papel do intérprete. Teoria sobre interpretação e tradução-
português/Libras. Libras/Português. Avaliação das produções do surdo em aulas de Língua
Portuguesa como segunda línQua.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC X PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O aluno concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá fornecer
uma contribuição ao ensino de filosofia na educação básica a partir, sobretudo, de seu
comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua capacidade de
se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim como
enquanto mediador do estímulo do aluno da educação básica para o engendramento do
pensar filosófico enquanto tal.

3° Semestre

2FIL014 - HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim D
não

X sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Tradições e movimentos filosóficos da Antiguidade segundo seus problemas,
noções e debates.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
*

2FIL015 - FILOSOFIA GERAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

"D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Problemas metafísicos. Críticas à metafísica.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2FIL016 - FILOSOFIA POLÍTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: .horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Fundamentos da filosofia política e a justificação do Estado

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet bttp://www.uel.br
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
*

2FIL017-ÉTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

'U

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Metaética. Ética normativa. Ética aplicada.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet htlp://www.uel.br
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

4° Semestre

2FIL018 - HISTORIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

T: X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Tradições e movimentos filosóficos do Período Medieval segundo seus
problemas, conceitos e debates.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2FIL019-LÓGICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D X sim Q
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _h o rãs

Modalidade curricular: X Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Lógica aristotélica: silogismo. Cálculo proposicional e cálculo de predicados.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEF 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código ] l .764 - Fonnato A4 (21 0x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
*

2FIL020 - ESTÉTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

~u

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: .horas

Modalidade curricular: X Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: A reflexão filosófica e a arte. Categorias estéticas.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - fatemet bttp://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2FIL021 - NÚCLEO TEÔRICO-PRÁTICO DE FILOSOFIA POLÍTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito

FILOSOFIA X sim
não

A carga horária
X sim D
não

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática: 60 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _h o rãs

Modalidade çymcylar: X Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não
Ementa: Tópicos de Filosofia Política. Produção de atividades ou materiais didático-
pedagógicos envolvendo tópicos especiais de Filosofia Política.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC X PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), KmïSO- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Foim. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

5° Semestre

2FIL022 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim D
não

X sim
não

u"

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: horas

Modalidade curricular: X Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Tradições e movimentos filosóficos da Modernidade segundo seus problemas,
conceitos e debates.

Campus Universitári»: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form, Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2FIL023 - TEORIA DO CONHECIMENTO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

~u

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: .horas

Modalidade curricular: X Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: A natureza do conhecimento. Teorias da justificação do conhecimento.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2EST105-ESTÁGIO l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 100 horas
Prática: 100 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):

sim* X não

Ementa: Conhecimento, observação e investigação da realidade escolar: planejamento,
projeto político pedagógico e gestão escolar. Desenvolvimento de uma pesquisa filosófica
em Educação a partir do trabalho de campo. Produção de relatórios.
Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo X Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fe Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

2FIL024 - NÚCLEO TEÔRICO-PRÁTICO DE ÉTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:60 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: .horas

Modalidade curricular: X Obrigatória [_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Tópicos de Ética. Produção de atividades ou materiais didático-pedagógicos
envolvendo tópicos especiais de Ética.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC X PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da DEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

6° Semestre

2FIL025 - HISTORIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: Tradições e movimentos filosóficos da Contemporaneidade segundo seus
problemas, conceitos e debates.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764-FomatoA4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2FIL026 - FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

~u X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atjvidade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Ementa: A construção, justificação e aceitação das teorias científicas.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo d Estágio D Internato d TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fontí. Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.

2TCC101 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim D
não

X sim
não

~u

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:. .horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: 60 horas

Modalidade curricular: X Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim*

Ementa: Diretrizes para o planejamento e elaboração da pesquisa em filosofia.
Estruturação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código l ] .764 - Formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da DEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por meio
de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou outras
disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2FIL027 - FILOSOFIA DA LINGUAGEM

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: .horas

Modalidade curricular: X Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Temas e problemas da filosofia da linguagem contemporânea.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Foramto A4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
*

2EST106-ESTÁGIO II

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 100 horas
Prática: 100 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória [_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não
Ementa: Atividades de laboratório de ensino, planos de aula e de curso. Produção de
material didático para o ensino de filosofia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo X Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10,011 - CEP 86057-970 - Interoet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

F» Código 11.764 - formato A4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

7° Semestre

2TCC102 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D" X sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 30 horas

Teórico/prática: EAD: 30 horas

Modalidade curricular: X Obrigatória L] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim*

Ementa: Desenvolvimento do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Elaboração
orientada e qualificação do Trabalho de conclusão de Curso (TCC).

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato X TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da DEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por
meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou
outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2FIL028 - ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito [ A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

D X sim
não

"D"

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:_horas , Teórica: 60 horas

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atjvidade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni, Código 11.764-FonnatoA4 (210x297)
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Ementa: Principais concepções de ser humano e sentido da vida humana na tradição
filosófica ocidental.

Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
*

2FIL029 - NÚCLEO TEÔRICO-PRÁTICO DE LÓGICA E EPISTEMOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito

FILOSOFIA X sim
não

A carga horária
X sim D
não

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:60 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória [_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Tópicos de filosofia da Ciência e Lógica. Produção de atividades ou materiais
didático-pedagógicos envolvendo tópicos especiais de Filosofia da Ciência ou Lógica.
Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC X PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10,011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fe .CodiEO lI.764-F<limatoA4 (210x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da DEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
*

2EST107-ESTÁGIO III

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito

FILOSOFIA X sim
não

A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

X sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 200 horas
Prática: 200 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Conhecimento, observação e investigação do desenvolvimento do ensino de
filosofia em sala de aula. Regência: planejamento de ensino, execução e avaliação.
Produção de relatórios.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo X Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), Kin 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Fomiato A4 (21 0x297)
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Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
ir

8° Semestre

2TCC103 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

FILOSOFIA
Ao mérito | A carga horária

X sim
não

a X sim
não

~u

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Prática:_horas , Teórica: 30 horas

Teórico/prática: EAD: 60 horas

Modalidade curricular: X Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
X sim*

Ementa: Elaboração orientada e defesa do Trabalho de conclusão de curso (TCC).

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo D Estágio D Internato X TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
As atividades a distância serão realizadas preferencialmente na forma assíncrona por
meio de plataformas digitais atuais como o Moodle, Google Classroom e Microsoft, ou
outras disponibilizadas institucionalmente pela Universidade Estadual de Londrina.
Eventualmente também poderão ser realizadas na forma síncrona condicionada às
condições de acessibilidade dos estudantes.

2FIL030 - NÚCLEO TEÔRICO-PRÁTICO DE ESTÉTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

X sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:60 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* X não
Ementa: Tópicos de Estética. Produção de atividades ou materiais didático-pedagógicos
envolvendo tópicos especiais de Estética.

Canpus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kjn 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fe Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC X PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.

2FIL031 - NÚCLEO TEÔRICO-PRÁTICO DE METAFÍSICA E SUBJETIVIDADE

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

FILOSOFIA X sim
não

TT X sim
não

a

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Prática:60 horas , Teórica:

Teórico/prática: EAD: _horas

Modalidade curricular: X Obrigatória D Optativa

Atjvidade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* X não

Ementa: Tópicos de Subjetividade e Metafísica. Produção de atividades ou materiais
didático-pedagógicos envolvendo tópicos especiais de Subjetividade e Metafísica.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet bttp://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - Foimalo A4 (210x297)
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Forma de desenvolvimento da atividade
X Disciplina D Módulo Q Estágio Q Internato Q TCC X PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante concluinte do curso de Filosofia, na habilitação em Licenciatura, deverá
fornecer uma contribuição ao ensino de filosofia na Educação Básica a partir, sobretudo,
de seu comprometimento com as atividades crítica e reflexiva da filosofia e da sua
capacidade de se compreender como formador de problemas e conceitos filosóficos, assim
como enquanto mediador do estímulo do aluno da Educação Básica para o engendramento
do pensar filosófico enquanto tal como condição fundamental para a constituição de um
pensamento autónomo e de uma cidadania plena.
O licenciado em Filosofia deverá demonstrar sólido conhecimento tanto da história quanto
dos problemas fundamentais da filosofia e, mais importante, das técnicas de análise de
textos e de argumentação. Deste modo, o licenciado em Filosofia terá condições de se
inserir em discussões referentes a diversas áreas do conhecimento, bem como a diferentes
espectros da realidade, auxiliando a construção de explicações e de mecanismos
explicativos e o estímulo à capacidade de propor problemas e formar conceitos filosóficos.
O licenciado será capaz, considerando sua formação, de transmitir a seus alunos
formulações bastante precisas de problemas filosóficos e mesmo de problemas que se
apresentam à realidade. Terá a habilidade, ademais, de estimular nos seus alunos a
capacidade de formular pensamentos especificamente filosóficos, a partir do entendimento
e exercício do que seja a atividade investigativa de pesquisa e produção filosófica.
Por fim, tendo por pressuposto o respeito aos direitos humanos e à diversidade, o
licenciado no Curso de Filosofia da UEL se compreenderá como um produtor de conteúdos
e atividades que materializem a integração entre os eixos teórico e prático do curso.
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ANEXO II - ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE
CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária
Total

Conhecimentos específicos em
Filosofia

História da Filosofia (240 horas);
Areas temáticas (540 horas): Ética,
Filosofia Política, Estética,
Antropologia Filosófica, Filosofia
Geral, Teoria do Conhecimento,
Lógica, Filosofia da Ciência, Filosofia
da Linguagem; Disciplinas optativas
(480 horas).Total: 1260

39,37%

Conhecimentos didático-
pedagógicos e da articulação
ensino e pesquisa em Filosofia.

Seminários de Pesquisa em Ensino
de Filosofia (50 horas), Filosofia e
Educação (60 horas ), Políticas
Educacionais (60 horas), Psicologia
da Educação (60 horas), Libras (30
horas), Seminários de temas em
Educação (60 horas).Total :320

10%

Conhecimentos metodológicos e
de pesquisa em filosofia

Pesquisa em Filosofia l (60 horas).
TCCI,TCCIIeTCCIII(210
horas).Total: 270

8,44%

Conhecimentos da articulação
teoria e prática

Núcleos Teórico-Práticos (300 horas)
e Estágios (400 horas), no interior
das disciplinas de Filosofia e
Educação, Libras e Seminários de
pesquisa em Ensino (100 horas).
Total: 800

25%

Conhecimentos
interdisciplinares e
complementares.

Seminários de temas transversais l e
II (180 horas); Atividades de extensão
(320 horas); Atividades
complementares (50 horas).Total: 550

17,18%
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