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  2.730     300     240
Obrigatórias (+) Optativas (+) Eletivas

3.230

Detalhamento da Distribuição de Carga Horária

      0     200       0
APCC (+) ATC (+) Estágio (+)

      0
TCC (+) Total da Carga Horária (=)

  0
Internato (+)

Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

1º semestre
0301018-1 Psicologia da Aprendizagem    60 TE

Estudo das tradicionais e atuais teorias de aprendizagem ressaltando a sua aplicabilidade no processo educativo.
0301104-1 Psicologia da Educação, 60 hEQ
0301111-1 Psicologia da Educação II, 60 hEQ
0301116-1 Psicologia da Aprendizagem, 60 hEQ

0702091-1 História da Filosofia I    45 TP
Estudo das principais correntes da Filosofia Antiga, suas ideias e autores, dos pré-socráticos a Platão. Os pré-socráticos e a questão da arché.
Metafísica, gnosiologia, ética e política em Platão.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássica ou de textos que permitam
o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculados à filosofia antiga, compreendida entre os pré-socráticos e Platão.

0702101-1 Poética    30 TE
Estudos sobre o discurso poético antigo à luz de sua história. O que é o discurso poético. Noções de literatura grega: Homero, Píndaro, Hesíodo,
Ésquilo, Eurípedes, Tucídides e Heródoto. Do mito à filosofia: Xenófanes contra Homero e Hesíodo; a tragédia esquiliana e o mito platônico. A Poética
de Aristóteles.

0702102-1 Introdução à Filosofia    60 TE
O que é filosofia. Caracterização geral do método filosófico: a cultura filosófica (a pesquisa histórico-filológica, a análise de textos); o exame dialético (a
anamnese das próprias ideias, a meditação sobre a própria existência, o conhecimento de si); a técnica expressiva (a diferenciação entre tipos de
discurso-poético, retórico, dialético e analítico - e a dialética como método filosófico). Apresentação da sucessão histórica da filosofia: cronologia,
escolas e autores.

0702112-1 Metodologia da Pesquisa em Filosofia    75 TP
Diretrizes gerais para a pesquisa. A importância do método em filosofia. Instrumentos metodológicos em filososfia. Compreensão e prática de técnicas
de leituras de textos filosóficos. Aplicação das técnicas estudadas na análise de uma obra clássica da filosofia.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina serão propostas atividades quanto à importância do método em filosofia. Instrumentos
metodológicos em filosofia. Compreensão e prática de técnicas de leituras de textos filosóficos. Aplicação das técnicas estudadas na análise de uma
obra clássica da filosofia.

0702113-1 Técnicas de Comunicação Oral e Escrita I    75 TP
Língua e linguagem. Língua falada e língua escrita. O processo de leitura e produção de textos associado à atividade acadêmica. Noções básicas de
texto. A prática de produção de textos científicos, preferencialmente no esquema: resumo, resenha, relatório, memorial. Aspectos gramaticais:
morfologia, estrutura e formação das palavras e classes de palavras.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa dsiciplina serão propostas atividades de exercício e uso concreto envolvendo Língua e Lingugem,
língua falada e língua escrita. O processo de leitura e produção de textos associado à atividade acadêmica. Noções básicas de texto. A prática de
produção de textos científicos, preferencilamente no esquema: resumo, resenha, relatório, memorial. Aspectos gramaticais: Morfologia, estrutura e
formação das palavras e classes de palavras.

2º semestre
0301013-1 Psicologia da Adolescência    60 TE

O processo de desenvolvimento e aprendizagem do adolescente nos aspectos cognitivos, biológicos e socioculturais.
0301017-1 Psicologia da Educação, 90 hEQ
0301046-1 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem do Adolescente e Adulto, 60 hEQ
0301110-1 Psicologia da Educação I, 60 hEQ

0702024-1 Estética I    60 TE
Filosofia, Ciência e Arte. Valores estéticos. Concepções filosóficas da estética. A razão e o belo. Estética e liberdade: o ato criador.

0403041-1 Estética, 60 hEQ
0702092-1 História da Filosofia II    60 TE

Estudo das principais correntes da Filosofia Antiga, suas ideias e autores, de Aristóteles às escolas de filosofia helenísitca. Metafísica, gnosiologia, ética
e política em Aristóteles e nas escolas helenísticas.

0702100-1 Retórica    30 TE
Estudos sobre o discurso retórico e exercícios de retórica. O que é o discurso retórico. Relação entre retórica, heurística e dialética. Noções da história
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da arte da retórica. Estratégias de persuasão.
0702114-1 Técnicas de Comunicação Oral e Escrita II    75 TP

Estudo e produção textual. O texto como evento dialógico, na oalidade e na escrita. Tipologias textuais: descrição, narração, argumentção. O processo
de produção de textos argumentativos. Aspectos gramaticais. Análise sintática: O nome (substantivo) e suas funções sintáticas. O adjetivo e suas
funções sintáticas. O verbo e sua transitividade. O Advérbio e sua função sintática. Sintaxe das funções: estrutura de orações e de períodos. Sintaxe
das relações.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina serão propostas atividades de exercício e uso concreto envolvendo estudo e produção
textual, o texto como evento dialógico, na oralidade e na escrita. Tipologias textuais: descrição, narração, argumentação, processo de produção de textos
argumentativos. Aspectos gramaticais. Análise sintática: O nome (substantivo) e suas funções sintáticas. O adjetivo e suas funções sintáticas. O verbo
e sua transitividade. O advérbio e sua sintática, sintaxe das funções: estrutura de orações e de períodos. Sintaxe das relações.

0702113-1 Técnicas de Comunicação Oral e Escrita I, 75 hPR

3º semestre
0301009-1 Didática    60 TE

O objeto de estudo da didática. O processo de planejamento das ações educativas. Os componentes estruturantes de um plano. A gestão dos
conteúdos e da relação pedagógica. A interdisciplinaridade e a transversalidade na organização e na ação didática.

0301010-2 Didática, 60 hEQ
0301038-1 Didática Geral, 60 hEQ
0301042-1 Introdução à Didática, 45 hEQ
0301118-1 Didática, 60 hEQ
0501070-1 Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender, 60 hEQ

0301014-1 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico    60 TE
Análise do sistema educacional brasileiro do ponto de vista legal, político e econômico numa dimensão histórico - social, objetivando subsidiar a
compreensão da organização e funcionamento do ensino básico.

0301039-1 Organização da Educação Brasileira, 60 hEQ
0301071-1 Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, 60 hEQ
0501069-1 Bases Políticas e Legais para Educação Básica e Profissional em Enfermagem, 60 hEQ
0701106-1 Política Educacional, 60 hEQ

0702093-1 História da Filosofia III    45 TP
Estudo das principais correntes da Filosofia Patrística, à luz de suas questões fundamentais. O encontro entre o cristianismo e o helenismo. A
Liberdade e Deus como problemas filosóficos em Agostinho de Hipona.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássica ou de textos que permitam
o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculados à Patrística.

0702099-1 Dialética    60 TE
Estudos sobre o discurso dialético antigo e exercícios de dialética. O que é o discurso dialético. Noções da história da dialética. Dialética antiga e
dialética moderna. A argumentação dialética de Sócrates, Platão e Aristóteles.

0702105-1 Ética I    60 TE
Estudos das principais questões da filosofia moral à luz da filosofia antiga, medieval e moderna. Noções básicas de filosofia moral: bem, liberdade e
virtude. A educação ética em Platão. A ética das virtudes em Aristóteles. Vida ativa e vida contemplativa no medievo. A ética do dever em Kant.

4º semestre
0401089-1 Língua Brasileira de Sinais    60 TE

Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso.
0702012-1 Lógica I    60 TE

Estudo da lógica aristotélica. Estudo da lógica dialética.
0702094-1 História da Filosofia IV    60 TE

Estudo das principais correntes da Filosofia Escolástica, à luz de suas questões fundamentais. Fé e Razão. O problema dos universais. Provas da
existência de Deus. A étia das virtudes. A mística especulativa.

0702106-1 Ética II    45 TP
Estudos das principais questões da filosofia moral à luza da filosofia contemporânea. Kierkegaard, Nietzsche e a crise da moral. Tentativas
contemporâneas de reabilitação da moral. Problemas hodiernos de filosofia moral e bioética.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássicia ou de textos que
permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculada à filosofia contemporânea, Kierkegaard, Nietzsche e a crise
da moral. Tentativas contemporâneas de reabilitação da moral. Problemas hodiernos de filosofia moral e bioética.

0702110-1 Didática do Ensino de Filosofia    75 TP
Compreensão da disciplina de filosofia e seu ensino (abordagens histórica, temática e problemática). Considerações a respeito da especificidade da
postura filosófica; seleção e análise de materiais didáticos e metodologias para o ensino de filosofia. Leituras e reflexões acerca  dos parâmetros e
orientações em documentos oficiais para o currículo e ensino de filosofia. Planejamento e execução de aulas de filosofia, considerando as unidades
didáticas.
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Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina serão propostas atividades em articulação com a escola de educação básica que
exercitem à aquisição da postura filosófica, tais como: seleção e análise de materiais didáticos e metodologias para o ensino de filosofia, docência
assistida, leitura, reflexões e produções práticas acerca dos parâmetros e orientações em documentos oficiais para o currículo e ensino de filosofia.
Planejamento e execução de aulas de filosofia, considerando as unidades didáticas.

0702115-1 Laboratório de Ensino de Filosofia I    90 PR
O componente pretende favorecer a vivência de experiências para que o futuro professor possa em situações contextualizadas superar problemas
específicos da atuação filosófica e profissional.

A dimensão prática do laboratório deve ser pensada como "experimentação do pensamento" e as atividades se concentram no conhecimento, avaliação,
criação e experimentação de novas metodologias, linguagens, didáticas e conteúdos pertinentes às etapas e às modalidades do ensino da Filosofia na
Educação Básica.

0702118-1 Estágio Supervisionado I   105 TP
Diagnóstico da escola campo de estágio: Proposta Pedagógica (PP), estrutura física, níveis de ensino, identificação, análise e compreensão do
funcionamento dos diversos setores da instituição e a interação entre os mesmos.

5º semestre
0301021-1 Educação Especial    60 TE

Visão histórica do atendimento especial, identificação das deficiências e dificuldades, condutas típicas (problemas de conduta) e altas habilidades
(superdotadas) visando a uma ação educacional que possibilite a participação e a inclusão dos educandos enquanto cidadãos, atendendo às suas
necessidades educacionais especiais.

0702013-1 Lógica II    60 TE
Cálculo Sentencial. Cálculo dos predicados de primeira ordem.

0702012-1 Lógica I, 60 hPR
0702018-1 Filosofia da Linguagem    60 TE

A linguagem e suas dimensões de signo, proposição, discurso e hermenêutica. As principais vertentes da filosofia da linguagem. Os problemas
fundamentais da linguagem. Linguagem e realidade. Linguagem e Conhecimento. Linguagem e ação.

0702095-1 História da Filosofia V    45 TP
Estudo da filosofia moderna do Renascimento à Hume, à luz de suas questões fundamentais. Renascimento e revolução científica. Descartes, Pascal,
Spinoza e o racionalismo. Lock, Hume e o empirismo.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássicia ou de textos que
permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculados à filosofia moderna, datada entre o renascimento e Hume.

0702116-1 Laboratório de Ensino de Filosofia II    60 PR
O componente pretende favorecer a vivência de experiências para que o futuro professor possa em situações contextualizadas superar problemas
específicos da atuação filosófica e profissional.

A dimensão prática do laboratório dever ser pensda como "experimentação do pensamento" e as atividades se concentram no desenvolvimento de
planos de aulas e na elaboração de projetos de ensino pertinentes às etapas e às modalidades do ensino da filosofia na Educação Básica.

0702119-1 Estágio Supervisionado II    90 TP
Identificação, planejamento e execução de temáticas a serem desenvolvidas usando a metodologia de oficinas pedagógicas e minicursos junto às
intituições campo de estágio. Elaboração de Relatório Final e/ou Portfólio.

0702118-1 Estágio Supervisionado I, 105 hPR

6º semestre
0702096-1 História da Filosofia VI    60 TE

Estudo da Filosofia do Iluminismo, de Kant e Leibiniz, à luz de suas questões fundamentais. A filosofia das luzes. Teoria do conhecimento e moral em
Kant. A filosofia leibniziana. O contratualismo político.

0702103-1 Metafísica I    60 TE
Estudos das principais questões da metafísica à luz da filosofia antiga, medieval e moderna. Unidade e pluralidade do sentido do Ser na filosofia antiga,
Deus e Ser na filosofia medieval. Investigações Kantianas acerca da metafísica.

0702107-1 Trabalho de Conclusão de Curso I    30 TE
Estudos metodológicos e orientações voltadas à produção da Monografia e de Artigos Científicos.Elaboração de um Projeto de Pesquisa.

0702111-1 Educação, Sociedade e Cultura    75 TP
Análise compreensiva das dimensões sociocultural, histórica e política da educação. Problematização da relação educação-sociedade-conhecimento.
Estudos sociológicos educacionais. Educação na modernidade. Educação e pós-modernidade.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina serão propostas atividades em articulação com a escola de educação básica que
exercitem à compreensão das dimensões sociocultural, histórica e política da educação, o desenolvimento de uma postura filosófica; problematização e
elaboração de materiais que possam intervir e contribuir em relação à educação-sociedade-conhecimento.
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Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

6º semestre
0702117-1 Laboratório de Ensino de Filosofia III    90 PR

O componente pretende favorecer a vivência de experiências para que o futuro professor possa em situações contextualizadas superar problemas
específicos da atuação filosófica e profissional.

A dimensão prática do laboratório deve ser pensada como "experimentação do pensamento" e as atividades se concentram em elaborar atividades
práticas articuladas entre a Escola e a Universidade; elaborar atividades interdisciplinares entre a filosofia e outros componentes curriculares de modo a
propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de
recursos pedagógicos.

0702120-1 Estágio Supervisionado III   105 TP
Regência de classe junto às insituições de Ensino Médio - disciplina de Filosofia em vista do exercício da atuação docente em situações-problema
contextualizadas através da ação-reflexão-ação. Aplicação dos conhecimentos epistemológicos das diversas disciplinas que embasam o ensino de
filosofia no Ensino Médio garantindo um trabalho ético, dinâmico, criativo e interdisciplinar do processo de ensino-aprendizagem. Planejamento do
período de atuação com acompanhamento do supervisor de estágio e professor mais experiente da instituição campo de estágio.

0702119-1 Estágio Supervisionado II, 90 hPR

7º semestre
0702011-1 Teoria do Conhecimento    60 TE

A Filosofia e o problema do conhecimento. Origem do conhecimento. Possibilidades e limites do conhecimento. Concepções de verdade. Conhecimento
e sociedade.

0701096-1 Metodologia das Ciências Sociais, 60 hEQ
0702061-1 Filosofia Social e Política I    60 TE

O pensamento social e político na história. Os problemas fundamentais da filosofia social e política. As relações entre poder, indivíduo e sociedade.
Teorias das formas de governo. Temas importantes da filosofia social e política: Estado, Justiça, direito, legitimidade, relações de força, liberdade,
igualdade.

0702022-1 Filosofia Política I, 60 hEQ
0702097-1 História da Filosofia VII    75 TP

Estudo das principais correntes da filosofia contemporânea, suas ideias e autores, de Hegel até fins do século XIX, à luz de suas questões
fundamentais. O idealismo alemão. A filosofia de Kierkegaard. As origens do niilismo em Schopenhauer e Nietzsche. A esquerda hegeliana e o
marxismo. O espiritualismo francês. 

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássicia ou de textos que
permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculados à filosofia contemporânea, de Hegel até fins do século XIX.

0702104-1 Metafísica II    45 TP
Estudos das principais questões da metafísica à luz da filosofia contemporânea.  A crise da racionalidade moderna. Metafísica e crítica à metafísica.
Tentativas de reabilitação da metafísica.

Nas 15h de prática como componente curricular dessa disciplina será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássicia ou de textos que
permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculada a questões da metafísica à luz da filosofia contemporânea. A
drise da racionalidade moderna. Metafísica e crítica à metafísica. Tentativas de rabilitação da metafísica.

0702108-1 Trabalho de Conclusão de Curso II    30 TE
Estudos metodológicos e orientações voltadas à produção da Monografia e de Artigos Científicos. Elaboração parcial do TCC.

0702107-1 Trabalho de Conclusão de Curso I, 30 hPR
0702121-1 Estágio Supervisionado IV   105 TP

Identificação de temáticas, elaboração e execução de projeto interdisdiplinar na escola. Elaboração de Relatório Parcial e/ou Portfólio das atividades
desenvolvidas.

0702120-1 Estágio Supervisionado III, 105 hPR
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Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

8º semestre
0702065-1 Filosofia da Ciência    60 TE

Os principais problemas filosóficos da Ciência. O progresso nas Ciências. O estatuto de cientificidade das Ciências Humans e Naturais. A questão do
método, pesquisa, objetividade, neutralidade e poder na ciência.

0702098-1 História da Filosofia VIII    60 TE
Estudo das principais correntes da filosofia contemporânea, suas ideias e autores, do século XX até os dias atuais, à luz de suas questões
fundamentais. A racionalidade moderna e sua crítica. O problema do sujeito. Da questão da metafísica à virada pragmática da linguagem. Introdução às
principais correntes e escolas filosóficas do século XX: filosofia analítica, hermenêutica, teoria crítica, pós-estruturalismo e pós-modernismo, a nova
epistemologia.

0702109-1 Trabalho de Conclusão de Curso III    30 TE
Estudos metodológicos e orientações voltadas à produção da Monografia e de Artigos Científicos. Elaboração completa e apresentação do TCC.

0702108-1 Trabalho de Conclusão de Curso II, 30 hPR

Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0701043-1 Sociologia Geral    60 TE
O contexto histórico do surgimento da Sociologia. A contribuição dos clássicos: Max Weber, Karl Max e Durkheim. Conceitos fundamentais.
Pressupostos da organização social. Método e análise da sociedade.

0702006-1 Filosofia no Brasil    60 TE
Correntes do pensamento filosófico brasileiro.

0702007-1 Filosofia na América Latina    60 TE
Pressupostos filosóficos do pensamento latino-americano. Filosofia da libertação. Correntes do pensamento filosófico brasileiro.

0702010-1 Antropologia Filosófica    60 TE
Concepções metafísicas de homem. Concepções históricas. Liberdade e determinismo. A condição humana.

0702015-1 Filosofia das Ciências Naturais    60 TE
Episteme, Filosofia e Ciência. A questão do progresso em Ciência. Teorias, leis e hipóteses e base empírica. Ciência e sociedade. Observação e
interpretação.

0802090-1 Filosofia das Ciências Naturais, 60 hEQ
0702016-1 Filosofia das Ciências Humanas    60 TE

Especificidade das Ciências Humanas. Questão de método. Objetividade e neutralidade. Ciência e poder.
0702017-1 Filosofia da Mente    60 TE

Razão, mente e cérebro. A Mente, representações e linguagem. Pressupostos filosóficos acerca do funcionamento da mente humana. Fisiologia da
mente. Ciência cognitiva e inteligência artificial.

0702025-1 Estética II    60 TE
Aprofundamento de algumas concepções de estética na modernidade.

0702026-1 Filosofia da Religião    60 TE
Interpretação filosófica da essência, do sentido e do valor da religião, em perspectiva histórica e sistemática, com auxílio dos diversos métodos
preconizados pela filosofia, tais como a fenomenologia, a análise da linguagem e a hermenêutica. Razão e fé. Pressupostos filosóficos das concepções
a respeito de Deus. 

0702027-1 Filosofia da Cultura    60 TE
Filosofia e Cultura. Cultura e tradição. Valores culturais. Cultura política.

0702029-1 Filosofia da História    60 TE
Os principais problemas da filosofia da história. História e ontologia. Concepções de história. O progresso da história. História e perspectiva.

0702032-1 Filosofia da Educação    60 TE
Filosofia, Ciência e Educação. Fundamentos filosóficos da educação. Educação e realidade. Conhecimento e educação.

0301054-1 Filosofia da Educação, 60 hEQ
0704036-1 Filosofia da Educação, 60 hEQ

0702040-1 Problemas Clássicos da Filosofia I    60 TE
Escolha e estudo de um problema ou de uma obra clássica de Filosofia antiga ou medieval.

0702041-1 Problemas Clássicos da Filosofia II    60 TE
Escolha e estudo de um problema ou de uma obra clássica de Filosofia moderna ou contemporânea.

0702066-1 Filosofia Social e Política II    60 TE
Problematização da relação entre poder soberano e estruturas sociais na modernidade. A questão da liberdade dos antigos comparada com a liberdade
dos modernos. Diferenciação das estruturas de poder. O Estado como ente de razão. A relação Estado-Sociedade e suas matrizes filosóficas na
modernidade. Os problemas político-filosóficos da legitimidade. Legitimidade e desigualdade social. Concepções de justiça política renovadas. O
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Capitalismo como problema filosófico. A jurídicização da filosofia política.
0702023-1 Filosofia Política II, 60 hEQ

0702080-1 Seminário Leitura de Textos Originais I - Inglês    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em inglês.

0702081-1 Seminário Leitura de Textos Originais II – Francês    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em francês.

0702082-1 Seminário Leitura de Textos Originais III - Alemão    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em alemão.

0702083-1 Seminário Leitura de Textos Originais VI - Latim    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em latim.

0702084-1 Seminário Leitura de Textos Originais VII - Grego    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em grego.

0702122-1 Leitura de textos filosóficos II - Platão    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia de Platão

0702123-1 Leitura de textos filosóficos III - Aristóteles    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia de Aristóteles

0702124-1 Leitura de textos filosóficos IV - Filosofia Helenística    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia Helenística.

0702125-1 Leitura de textos filosóficos V - Filosofia Patrística    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia Patrística

0702126-1 Leitura de textos filosóficos VI - Filosofia Escolástica    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia Escolástica.

0702127-1 Leitura de textos filosóficos VII - Humanismo e Renascimento    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica
vinculada ao humanismo e renascimento.

0702128-1 Leitura de textos filosóficos VIII - Racionalismo    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada ao Racionalismo Moderno.

0702129-1 Filosofia com crianças    60 TE
Estudo dos princípios e fundamentais teóricos e práticos que envolvem a proposta de filosofia com crianças. Ação de intervenção na instituição escolar.

0702130-1 Leitura de textos filosóficos IX - Empirismo    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada ao Empirismo moderno.

0702131-1 Leitura de textos filosóficos X - Iluminismo    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permintam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada ao iluminismo moderno.

0702132-1 Leitura de textos filosóficos XI - Kant    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia de Kantiana.

0702133-1 Leitura de textos filosóficos XII - Idealismo Alemão    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada ao Idealismo Alemão.

0702134-1 Leitura de textos filosóficos XIII - Século XIX    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à filosfia do Século XIX.

0702135-1 Leitura de textos filosóficos XIV - Século XX    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à filosofia comtemporânea do século XX aos dias atuais.

0702136-1 Leitura de textos filosóficos I - Pré-Socráticos    30 TE
Leitura analítica de uma obra clássica de filosofia ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica,
vinculada à Filosofia Pré-Socrática.

0702137-1 Memória, identidade e sociedade    60 TE
A arte da memória, fundamentos teóricos clássicos e contemporâneos da memória. Concepções de Identidade, individual e social, Memória como
elemento para constituição do Self. Memória, política e trajetórias sociais.
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0702138-1 Filosofia social, educação e gênero    60 TE
Estudos das mulheres na filosofia. Formação social, emancipação e interdependência. Análise do trabalho e a realidade social nas relações de gênero.
Movimentos e organizações sociais. Estigmas e o Reconhecimento social. O diálogo dos estudos de gênero como paradigma clássico e
contemporâneo.

0702139-1 Introdução à psicanálise    30 TE
Estudo das primeiras hipóteses desenvolvidas por Freud, bem como sua relação com as concepções vigentes acerca do ser humano, ressaltando o
impacto provocado pela psicanálise na filosofia, na ciência e na religião da época, bem como  suas implicações na contemporaneidade. Capacitação
do(a) aluno(a) para atuar na presquisa e em abordagens interdisciplinares.

0702140-1 Introdução à psicologia geral    30 TE
Psicologia como Ciência e principais correntes teóricas que influenciaram a compreensão do sujeito social; aspectos históricos e teóricos-conceituais;
principais abordagens da Psicologia; Behaviorimo, Gestalt, Psicanálise, Psicologia Analítica e Interacionalismo. Temas da Psicologia: Emoção,
Percepção; Inteligência, Memória, Motivação e Afetividade. Transtornos de personalidade e psicopatologias. As possibilidades da Psicologia e suas
aplicações ao contexto social e educacional.

0702141-1 Filosofia da existência    60 TE
Filosofia, existência, e existênte enquanto realidade efetiva. Indivíduo. Dasein. Si-mesmo, Pessoa. A questão filosófica das dificuldades da existência e
do existente. Determinações intermediárias da existência: angústia, nada, desespero, possibilidade de poder, melancolia, tédio, dor, sofrimento, esoclha,
de-cisão, alegria, náusea. Autenticidade e inautenticidade. Subjetividade. Interioridade. Leitura analítica de uma obra (ou fragmento) de um filósofo
clássico da tradição filosófica possibilitando ao estudante acompannhar o diálogo crítico que o filósofo efetiva com a tradição filosóica sobre o problema
filosófico da existência.

0702142-1 Pensamento Oriental II    60 TE
Estudo reflexivo de sistemas de pensamento oriental, tais como : pensamento chinês, pensamento indiano pensamento islâmico.

0702143-1 Seminário Leitura de Textos Originais IV - Italiano    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em italiano.

0702144-1 Seminário Leitura de Textos Originais V - Espanhol    60 TE
Exercício de leitura e discussão de uma obra filosófica clássica em espanhol.

0702145-1 Leitura em Italiano    60 TE
Iniciação ao estudo do italiano como instrumento para a tradução de textos da filosofia italiana, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas italianas.

0702146-1 Leitura em Inglês    60 TE
Iniciação ao estudo do inglês como instrumento para a tradução de textos da filosofia inglesa, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas inglesas.

0702147-1 Leitura em Francês    60 TE
Iniciação ao estudo do francês como instrumento para a tradução de textos da filosofia francesa, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas francesas.

0702148-1 Leitura em Espanhol    60 TE
Iniciação ao estudo do espanhol como instrumento para a tradução de textos da filosofia espanhola, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas espanholas.

0702149-1 Leitura em Latim    60 TE
Iniciação ao estudo do latim como instrumento para a tradução de textos da latinos filosóficos, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas latinas.

0702150-1 Leitura em Grego    60 TE
Iniciação ao estudo do grego como instrumento para a tradução de textos da gregos filosóficos, tendo em vista o aperfeiçoamento da capacidade de
compreensão desses textos, assim como das habilidades tradutórias dos(as) alunos(as) no trato com obras filosóficas gregas.

0702151-1 Filosofia do Direito    60 TE
Lei e Justiça, a questão filosófica da justiça . Justiça como equidade. Leitura analítica de uma obra (ou fragmento) de um filósofo clássico da história da
filosofia. Aristóteles, Kant, Hegel ou Karl Max, possibilitando ao estudante acompanhar o diálogo crítico que o filósofo efetiva com a tradição filosófica
sobre o problema do Direito, da Lei e da Justiça.

0702152-1 Filosofia das Tradições Religiosas I    60 TE
Origem e cracterização da Filosofia da Religião. O problema da existênica de uma Filosofia Cristã. Filosofia e Cristianismo

0702153-1 Filosofia das Tradições Religiosas II    60 TE
O Fenômeno religioso à luz da razão humana. Cosmovisão das tradições religiosas e dos movimentos religiosos. Os problemas da ontologia, as teorias
do conhecimento e a questão dos valores nas religiões.

0702154-1 Metodologia Científica    60 TE
O que é ciência. Para quê metodologia científica. Dialética e ciência. Diversas metodologias científicas: ciências naturais, ciências humanas, filosofia e
teologia. Ciência e Ideologia.
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0702155-1 Pensamento Oriental I    60 TE
Estudo introdutório de sistemas de pensamento oriental, tais como : pensamento chinês, pensamento indiano e pensamento islâmico.
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