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I – EMENTA
Compreender a proveniência da Filosofia. A filosofia como disciplina específica do e no pensamento. Os
variados funcionamentos metodológicos da filosofia. Intuição como método da Filosofia. A problemática
filosófica na contemporaneidade. Articulações entre Filosofia, Educação, Política, Ciência e Arte.
II- PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução à história da filosofia e proveniências filosóficas;
Filosofia como criação de conceitos.
Problemas filosóficos.
O problema como motor do pensamento.
A intuição como método da Filosofia.

III – OBJETIVOS
 Apresentar autores que realizam uma ‘introdução à história da filosofia’ de modo a expressar como se
delineia este viés histórico da filosofia;
 Compreender a filosofia como arte de criar conceitos;
 Articular a filosofia, a ciência e a arte;
 Conectar filosofia e política na atualidade;
 Abordar conexões entre Filosofia e educação;
 Trabalhar a intuição como método da Filosofia;
IV – CONTEÚDOS




Aulas expositivas e participantes
Experimentar práticas avaliativas através de portfólios após cada aula expositiva.
Apresentação de trabalhos construídos a partir de temas filosóficos a escolher.

V – METODOLOGIA
 Encontros em sala de aula (aulas expositivas e participantes);
 Apresentação de seminários - consiste na exposição oral no espaço da universidade onde cada estudante
expõe a construção de seu trabalho temático.

VI– AVALIAÇÃO
Avaliação Diagnóstica:
Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre a disciplina.
Avaliação Formativa:
Pontualidade.
Compromisso.
Atuação participativa e cooperativa.
Postura de investigação.

Atualização cultural.
Consistência teórica nas produções orais e escritas.
Avaliação Somativa:
Critérios
Elaboração do projeto e portfólios
Apresentação de trabalhos
NOTA FINAL

Peso
5.0
5.0
10.0
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