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iniciado em 2014)

ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 68 H/A 2854
Estudo dos conceitos de natureza humana nos textos clássicos da história da filosofia.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA I 136 H/A 2868
Organização e funcionamento da educação brasileira. Observação, reflexões e atuação para o
aprendizado nas situações de ensino-aprendizagem de filosofia.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA II 136 H/A 2875
Prática de ensino de filosofia em unidade de ensino ou comunidade para aprendizado.
Desempenho e reflexão da prática de ensino de filosofia em unidade de ensino ou
comunidade.
ESTÉTICA 102 H/A 2876
Reflexões filosóficas sobre a arte e o belo.
ÉTICA 136 H/A 2862
Introdução
aos fundamentos da filosofia moral. Éticas e virtudes. Ética Ambiental.
Deontologia. Utilitarismo.
FILOSOFIA DA CIÊNCIA 68 H/A 2863
Concepções antigas e modernas de ciência. Método científico. Demarcação. Filosofia das
ciências particulares.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 102 H/A 2864
Estudo das principais teorias da filosofia da educação.
FILOSOFIA DA LINGUAGEM 68 H/A 2869
Introdução ao estudo da linguagem sob o enfoque filosófico-reflexivo.
FILOSOFIA DA MENTE 68 H/A 2877
Problemas clássicos e contemporâneos em filosofia da mente.
FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS 102 H/A 2855
Fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Declaração dos direitos humanos. Direitos
humanos e a prática da cidadania. Relações étnico-raciais e direitos humanos. Questões de
gênero. Práticas de ensino de direitos humanos.
FILOSOFIA INTERCULTURAL 68 H/A 2878
A filosofia em uma visão plural. Interfaces e diálogos. Filosofia em seus confrontos com outros
saberes e práticas. Filosofia, etnia e raça.
FILOSOFIA POLÍTICA 102 H/A 2870
Introdução aos conceitos fundamentais e estudo das principais correntes da filosofia política.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA I 136 H/A 2856
Investigação dos fundamentos do pensamento ocidental dos pré-socráticos ao período
helenístico.

HISTÓRIA DA FILOSOFIA II 136 H/A 2865
Investigação dos fundamentos do pensamento ocidental do período medieval, do humanismo
e do renascimento. O nascimento da filosofia e da ciência modernas.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA III 136 H/A 2871
Investigação dos temas e problemas fundamentais da filosofia moderna.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA IV 136 H/A 2879
Investigação do conjunto dos conhecimentos e textos que caracterizam a filosofia
contemporânea.
INTRODUÇÃO À PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA 102 H/A 2857
Organização e funcionamento do ensino da filosofia na educação básica. Planejamento
didático-pedagógico de aulas de filosofia na educação básica. Laboratório de ensino
LIBRAS 68 H/A 2880
Aspectos Históricos: cultura surda, identidade e língua de sinais. Estudo da legislação e das
políticas de inclusão de pessoas com surdez. O ensino de Libras e noções básicas dos
aspectos linguísticos. Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS por
meio do uso de estruturas e funções comunicativas elementares.
LÓGICA 136 H/A 2858
Estudo da estrutura fundamental do pensamento para o rigor intelectual na argumentação. A
lógica antiga. A lógica clássica. Lógicas não-clássicas. Filosofia da lógica. Grupos de estudos.
METAFÍSICA 136 H/A 2872
Introdução aos temas e problemas metafísicos.
METODOLOGIA DE ENSINO DE FILOSOFIA 136 H/A 2866
Compreensão dos princípios e técnicas para a elaboração de aulas de filosofia. Elaboração de
planos de ensino e planos de aula. Métodos e formas de avaliação da aprendizagem de
filosofia no âmbito escolar. Oficinas de ensino.
METODOLOGIA DE PESQUISA EM FILOSOFIA 68 H/A 2859
Compreensão dos princípios e técnicas para a elaboração de pesquisa em filosofia. Diretrizes
para elaboração de projeto de pesquisa.
PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA I 102 H/A 2873
Métodos de ensino de textos clássicos da história da filosofia aplicados ao ensino básico. A
explicação de textos e o debate argumentativo. Oficinas de ensino.
PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA II 102 H/A 2881
Métodos de ensino de textos clássicos da história da filosofia aplicados ao ensino básico. Uso
de novas mídias e tecnologias. Oficinas de ensino.
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM 68 H/A 2860
Introdução às relações da psicologia com a educação básica. Problemas da psicologia e suas
contribuições para a prática pedagógica.
SOCIOLOGIA 68 H/A 2861

Estudo das categorias científicas que permitem a compreensão da realidade social. Estudo
das principais correntes de interpretação da sociedade. A relação da sociedade com o meioambiente.
TEORIA DO CONHECIMENTO 136 H/A 2867
Introdução ao problema do conhecimento.
TÓPICOS ESPECIAIS EM FILOSOFIA I 68 H/A 2874
Estudos de textos clássicos da filosofia que ampliem e aprofundem os conteúdos do curso.
TÓPICOS ESPECIAIS EM FILOSOFIA II 68 H/A 2882
Estudos de autores clássicos da filosofia que ampliem e aprofundem os conteúdos do curso.

