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CLASSIFICAÇÃO NATUREZA 

2018.2 
Sábado 

08h00-12h00 
(Quinzenal) 

64h/a Obrigatória Teórica/Prática 

 

Ementa: A disciplina tem como objetivo possibilitar aos pós-graduandos uma instância de 

reflexão e aprimoramento de suas pesquisas em andamento. Pretende-se oferecer um 

espaço em que sejam apresentadas, discutidas e aperfeiçoadas as versões preliminares dos 

trabalhos de conclusão de curso. Nessa perspectiva, os seminários que constituem e dão 

nome à disciplina compreenderão, não somente um momento de exposição das pesquisas 

desenvolvidas, mas a oportunidade da própria prática do exercício filosófico. 

Objetivos Gerais  

a) Refletir sobre as metodologias de pesquisa próprias da filosofia e seu ensino;  
b) Proporcionar ao mestrando uma experiência de planejamento de pesquisa e 

intervenção (pesquisa-ação) em filosofia; 
c) Despertar nos futuros pesquisadores a relevância de uma formação científico-

filosófica permanente. 

Conteúdo Programático 

Unidade temática Descrição do conteúdo 
Carga horária 

destinada 

Aula I – Abordagens sobre 
a disciplina 

[11/08] 

Apresentação da disciplina 
Metodologia científica/filosófica 

04h 

Aula II - Abordagens sobre 
pesquisa filosófica 

[18/08] 

Pesquisa filosófica sobre o ensino de 
filosofia 

04h 

Aula III -  Abordagens 
sobre pesquisa filosófica 

[01/09] 
Pesquisa-ação / Pesquisa de intervenção 04h 

Aula IV – Seminários de 
Pesquisa 
[15/09] 

Debate sobre os projetos – Grupo 1 04h 

Aula V –  Seminários de 
Pesquisa 
[29/09] 

Debate sobre os projetos – Grupo 2  04h 

Aula VI - Seminários de 
Pesquisa 
[20/10] 

Debate sobre os projetos – Grupo 3 04h 



 

 

Metodologia de ensino  
 
Aulas teóricas e expositivas, leituras e discussões de textos previamente definidos, 

atividades práticas de pesquisa e debates. 

Sistema de Avaliação 
 
Será cobrada a elaboração de atividades relacionadas a pesquisa em filosofia e seu ensino 
durante a disciplina e o planejamento e aplicação dos conhecimentos apreendidos em 
forma de projeto de pesquisa consolidado. Além disto, serão considerados a pontualidade, 
a frequência, a participação e o interesse efetivo do mestrando na disciplina como forma de 
avaliação. 
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Aula VII - Seminários de 
Pesquisa 
[10/11] 

Debate sobre os projetos – Grupo 4 04h 

Aula VIII - Seminários de 
Pesquisa 
[24/11] 

O ensino de filosofia enquanto problema 
filosófico: sobre a 

aplicabilidade/necessidade dos projetos 
04h 

Aula IX - Abordagens 
sobre os resultados  

01/12 

Encerramento da disciplina: 
debate sobre os instrumentos de avaliação e 

entrega de notas 
04h 

 
Divisão de Carga Horária:  

*36h (Aulas teóricas/Seminários) + *28h = Prática de pesquisa/Revisão e redação dos projetos 
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