PROJETO DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

FILOSOFIA
Área: Educação
Modalidade: EAD (a distância)
Apresentação do curso:
Voltado para formados em filosofia e outros profissionais que tenham a filosofia entre os seus
instrumentos de trabalho. O curso de especialização em filosofia aqui proposto terá como princípio
norteador o aprofundamento na reflexão filosófica e no conhecimento das diversas escolas de
filosofia. Sendo a filosofia um conhecimento milenar e fonte inesgotável de novas idéias, surgem
desta concepção a necessidade constante de atualizá-lo, revê-lo e repensá-lo periodicamente.
Neste caso, o curso de especialização em filosofia é mais do que um espaço para atualização
profissional, em outras palavras, é um momento privilegiado para o crescimento humano e
intelectual dos alunos e professores.
Com base nesta perspectiva de crescimento humano, intelectual e profissional, este curso de
especialização em filosofia inova ao integrar a reflexão filosófica ao crescimento da pessoa
humana como um todo. Sendo assim, tomando como referência o filósofo Immanuel Kant (19241804) podemos dizer que não é possível ensinar filosofia, mas ensina-se a filosofar. Portanto,
neste curso a reflexão aplicada à vida estará no centro do conteúdo programático e das aulas
ministradas.
Objetivos:
✓ Aprimorar e especializar profissionais das Ciências Humanas, Sociais e da Comunicação;
✓ Aprofundar o aluno nas diversas áreas e questões da filosofia, bem como, a abrir um
espaço para a compreensão do pensamento e dos textos dos diversos filósofos que
integram o saber filosófico;
✓ Fornecer ferramentas para uma melhor interpretação do pensamento dos filósofos com
base numa leitura estrutural dos textos filosóficos;
✓ Melhorar o nível da escrita de textos de cunho filosóficos dos estudantes, bem como,
pensar a filosofia numa prática voltada para o cotidiano.

Público-alvo:
Bacharéis e licenciados em filosofia, Ciências Sociais; Bacharéis em direito (mediante
análise curricular); Jornalistas e demais profissionais da área de comunicação (mediante análise
curricular); Graduados nas áreas de Ciências Humanas (mediante análise curricular).
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Organização curricular:
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

FILOSOFIA POLÍTICA I

40 h

FILOSOFIA POLÍTICA II

40 h

ÉTICA

40 h

PENSAMENTO FILOSÓFICO CLÁSSICO E MEDIEVAL

40 h

FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA DA CIÊNCIA

40 h

PENSAMENTO FILOSÓFICO MODERNO

40 h

HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA

40 h

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS DOS SÉCULOS XVI - XX

40 h

DIDÁTICA DA PESQUISA

60 h

TOTAL DAS DISCIPLINAS

380 h

Ementas:
FILOSOFIA POLÍTICA I

EMENTA: As disciplinas Fundamentos do pensamento político I e II têm por objetivo levar os
alunos à reflexão filosófica por meio da análise de textos dos diversos pensadores sobre filosofia
política. Bem como, analisar as principais correntes de pensamento político no decorrer da história
da filosofia. Assim, o aluno poderá compreender o encadeamento lógico do pensamento político
antigo ao moderno.
FILOSOFIA POLÍTICA II

EMENTA: As disciplinas Fundamentos do pensamento político I e II têm por objetivo levar os
alunos à reflexão filosófica por meio da análise de textos dos diversos pensadores sobre filosofia
política. Bem como, analisar as principais correntes de pensamento político no decorrer da história
da filosofia. Assim, o aluno poderá compreender o encadeamento lógico do pensamento político
antigo ao moderno.
ÉTICA

EMENTA: A disciplina Ética tem por fundamento analisar os princípios da vida boa no pensamento
filosófico. E ainda, analisar e discutir as principais fases da evolução da ética no decorrer da
história da filosofia. Com isso, ela pretende introduzir e se aprofundar nas principais escolas de
pensamento ético.
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PENSAMENTO FILOSÓFICO CLÁSSICO E MEDIEVAL

EMENTA: A disciplina Pensamento Filosófico Clássico e Medieval pretende estabelecer um
diálogo entre os alunos e o pensamento filosófico de alguns filósofos que representam um marco
na história do pensamento filosófico. Assim sendo, foram escolhidos os principais representantes
dessas fases.
FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA DA CIÊNCIA

EMENTA: A filosofia da ciência pretende discutir os principais aspectos ligados à questão da
ciência e que envolvem de alguma maneira a filosofia. No caso, a filosofia é uma ferramenta
importante no surgimento e desenvolvimento das ciências, tendo em vista que, ela é considerada
a mãe de todas elas. Por isso, estudar os princípios filosóficos da ciência é a justificativa e o
objetivo desta disciplina.
PENSAMENTO FILOSÓFICO MODERNO

EMENTA: A disciplina Pensamento Filosófico Moderno pretende estabelecer um diálogo entre os
alunos e o pensamento filosófico de alguns filósofos que representam um marco na história do
pensamento filosófico. Assim sendo, foram escolhidos os principais filósofos do pensamento
moderno.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA

EMENTA: A presença da filosofia nos cursos de Graduação e de Pós-graduação indica para a
necessidade de utilizar as ferramentas que ela disponibiliza para as demais ciências. Todavia, é
no Ensino Médio e no Exame Nacional do Ensino Médio que a filosofia vem se consolidando. Por
isso, essa disciplina tem por objetivo despertar para o debate a respeito da importância de
consolidar a filosofia como uma disciplina fundamental no Ensino Básico.
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS DOS SÉCULOS XVI - XX

EMENTA: A sociologia como ciência que estuda os processos de transformações sociais será o
foco desta disciplina. Em outras palavras, essa disciplina tem como objetivo pensar as
transformações sociais nos processos históricos e o quanto essas transformações influenciam a
maneira de pensar e de agir na atualidade.
DIDÁTICA E METODOLOGIA EM CURSOS SUPERIORES

EMENTA: A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus elementos.
O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. Metodologias
didáticas na docência no ensino superior. Relação pedagógica na aula universitária e mediação
docente. Avaliação do processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas,
elaboração de instrumentos avaliativos.
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Metodologia e avaliação:
A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o aluno
encontrará todo o apoio acadêmico:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fórum;
Vídeo-chat;
Chat;
Sala de aula/Cronograma;
Notas e faltas;
Material de estudos;
Financeiro;
Ocorrências;
Publicações do estudante;
Correio Eletrônico;
Secretaria Virtual;
Avaliação final.

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação contendo 30 questões objetivas por
meio do Portal do Aluno. Essa avaliação aborda de maneira resumida, todo o conteúdo aplicado ao longo
do curso, e possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A prova pode ser realizada em
qualquer lugar, havendo controle através de reconhecimento facial do aluno durante sua realização.
A data será informada por meio do cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o
discente deverá obter nota igual ou superior a 7,00 (sete).
Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também no Portal
do Aluno, seu Certificado.

Certificação:
✓ Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de
25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015.
✓ Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 27
de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015.
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