
Primeira fase 

Código Disciplina H/A Ementa 
 INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA 
60 A modalidade de Educação a Distância: 

histórico, características, definições, re-
gulamentações. A Educação a Distância 
no Brasil. A Mediação pedagógica na 
modalidade Educação a Distância. Or-
ganização de situações de aprendizagem. 
Ambientes virtuais de Ensino-aprendiza-
gem. 

FIL  HISTÓRIA DA FILOSOFIA I  90 
(PCC 
– 18h) 
 

O pensamento grego-romano. Atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão 
nesse tema. 

FIL  TEORIA DO CONHECIMENTO 72 Questões clássicas da Teoria do 
Conhecimento. Atividades práticas de 
ensino, pesquisa e extensão nesse tema. 

FIL  ÉTICA I  72 
(PCC 
– 18) 

Éticas antigas e medievais. Atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão 
em Ética. 

FIL  ONTOLOGIA I 
72 

A questão do ser e problemas metafísicos 
nos pensamentos antigo e medieval. 
Atividades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão nesse tema. 

 
Segunda fase 

Código Disciplina H/A Ementa 
FIL  HISTÓRIA DA 

FILOSOFIA II  
90 
(PCC – 
18h) 

A patrística e a escolástica. Atividades práticas 
de ensino, pesquisa e extensão nesses temas. 

FIL  LÓGICA I 72 Linguagens de primeira ordem. Estruturas para 
linguagens de primeira ordem. O conceito de 
sentença verdadeira em uma estrutura. 
Atividades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão em lógica. 

FIL  ONTOLOGIA II 72 A questão do ser em uma perspectiva 
contemporânea. Atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão em ontologia. 

FIL  FILOSOFIA POLÍTICA I 72 
(PCC - 
18) 

Filosofia Política antiga. Atividades práticas de 
ensino, pesquisa e extensão nesse tema. 

 
 
 



 

Terceira fase 
Código Disciplina H/A Ementa 

FIL  HISTÓRIA DA FILOSOFIA III 90 
(PCC 
– 18h) 

Do renascimento ao iluminismo. Ati-
vidades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão nesses temas. 

FIL  FILOSOFIA POLÍTICA II 72 
 

Filosofia Política moderna. Atividades 
práticas de ensino, pésquisa e extensão 
nesse tema. 

FIL  LÓGICA II 72 O conceito semântico de conseqüência 
lógica. Procedimentos de prova. Noções 
sobre o método axiomático e sobre os 
conceitos de completude, decidibilidade, 
indecidibilidade e incompletude. Atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão 
em lógica. 

FIL  ESTÉTICA 72 Investigação das diversas teorias da 
sensibilidade produzidas na história da 
filosofia. Atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão em estética. 

 
  

Quarta fase 
 

Código Disciplina H/A Equivalente 
FIL  HISTÓRIA DA FILOSOFIA IV  90 

(PCC 
– 
18h) 

Do idealismo alemão ao Século XX. 
Atividades práticas de ensino, pesquisa 
e extensão nesses temas. 

FIL  ÉTICA II 72 
PCC 
– 10) 

Éticas modernas e contemporâneas. 
Atividades práticas de ensino, pesquisa 
e extensão em Ética. 

FIL  FILOSOFIA DA LINGUAGEM 72 
(PCC 
– 
10h) 

A linguagem enquanto objeto e análise 
lingüística como método da in-
vestigação filosófica. A questão do 
significado: problemas e modos de 
análise. Atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão nesses temas. 

FIL  FILOSOFIA DA CIÊNCIA 72 Abordagem filosófica da ciência. 
Atividades práticas de ensino, pesquisa 
e extensão nesse tema. 

  



 

                        II – NÚCLEO COMPLEMENTAR 
 

Quinta fase 
Códig

o 
Disciplina H/A Ementa 

PSI  PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL: 
DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

72 Introdução à Psicologia enquanto 
ciência e profissão: histórico, objetos e 
métodos. Interações no contexto 
educacional e o lugar do professor. 
Introdução ao estudo de 
desenvolvimento (infância, adoles-
cência, idade adulta) e de 
aprendizagem. A contribuição da 
Psicologia na prática escolar cotidiana, 
na prevenção e resolução do fracasso 
escolar. Atividade prática de ensino: 
uso de observação, questionário ou 
entrevista, para in-vestigação dos 
fenômenos psicológicos estudados e 
elaboração de relatório.   

MEN  DIDÁTICA  GERAL 90 
(PCC 
– 
18h) 

Objetivo geral da disciplina: De-
senvolver atividades individuais e 
coletivas que permitam reconhecer 
conteúdos do campo de estudos e 
práticas pedagógicas denominado 
Di-dática como parte da formação 
pe-dagógica relativa ás práticas 
es-colares. 

FIL  SEMINÁRIO DE ENSINO DA 
FILOSOFIA  

108 
(PCC 
– 
36h) 

Os pressupostos teórico-práticos 
da questão do método de ensino 
da filosofia. Atividades praticas de 
ensino da filosofia.  

FIL   FILOSOFIA DO DIREITO 72 O Direito como objeto da reflexão 
filosófica. Clássicos da Filosofia do 
Direito.  

   

Sexta fase 

Códig

o 

Disciplina H/A Ementa 

MEN  METODOLOGIA DE 

ENSINO DE FILOSOFIA  

72 O conhecimento filosófico numa 
pers-pectiva histórica. A questão do 
método na investigação filosófica e 
no ensino. A organização do ensino.  

EED  ORGANIZAÇÃO ESCOLAR I 72 Teorias que norteiam o tema 
organização escolar e currículo. 
Estrutura organizacional do sistema 
nacional de educação. Estruturas 
burocráticas e colegiadas de decisão 
educacional. Níveis e modalidades de 
ensino da Educação Básica. Escola, 
cidadania, justiça social. 

FIL  ÉTICA III 72 Estudo de tema, autor ou teoria da 
história da Ética.  

FIL  FILOSOFIA DA CIÊNCIA II 72 Tópicos de filosofia da ciência com 
ênfase nas ciências humanas.  

                     



                                

Sétima fase 

Código Disciplina H/A Equivalente 

MEN  ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

DE ENSINO DE FILOSOFIA I 

216 Coleta de dados, observação e 
ministração de aulas, 
participação em atividades da 
escola, ela-boração de planos de 
ensino e de relatório final das 
atividades realizadas. 

FIL  FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 108 

(PCC 

– 

18h) 

A educação como objeto da 
reflexão filosófica. Clássicos da 
Filosofia da Educação. 
Atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão nesse 
tema. 

FIL  FILOSOFIA POLÍTICA III 72 Filosofia Política 
Contemporânea.  

FIL  ONTOLOGIA III 72 Tópicos de Ontologia Contempo-
rânea.  

   

Oitava fase 

                            Licenciatura 

Código Disciplina H/A Ementa 

MEN  ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

DE ENSINO DE FILOSOFIA II 

216 Ministração de aulas, participação 
em atividades da escola, elaboração 
de planos de ensino e de relatório 
final das atividades realizadas. 

EED  LIBRAS PARA LICENCIATURA 

EM FILOSOFIA 

72 Comunidade surda: cultura, iden-
tidade, diferença, história, língua e 
escrita de sinais. Noções básicas da 
língua de sinais brasileira: o espaço 
de sinalização, os elementos que 
constituem os sinais, noções sobre a 
estrutura da língua, a língua em uso 
em contextos triviais de comuni-
cação. 

FIL  LÓGICA III 72 Tópicos de Lógica Contemporânea.  

FIL  FILOSOFIA DA LINGUAGEM II 72 Tópicos de Filosofia da Línguagem 
Contemporânea. 

 

    Distribuição da Carga Horária 

Formação 

Geral 

Formação 

Específica 

Formação 

Pedagógica 

Prática como 

componente 

curricular 

Carga 

horária total 

no curso 



2042 h 200 h 432 h 400 h 3074 h 

           

 


