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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo das questões da História da Filosofia Antiga, segundo um tratamento mais 

aprofundado. (Materialismo Antigo, os Fisiólogos pré-socráticos, Filosofias 

Helenísticas, Ecletismo romano, Neo-platonismo). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

Tema do curso: Um estudo de Metafísica IV   

Estudo do Livro IV da Metafísica de Aristóteles, visando examinar a argumentação aí 

tecida a respeito da prova do primeiro princípio da ciência mais universal e seus 

desdobramentos. O curso terá quatro alvos principais: 

1) Examinar a argumentação exposta em Metafísica IV 1-2, visando compreender sua 

articulação com os capítulos subsequentes do mesmo Livro (Metafísica IV). 

 2) Compreender a estrutura e o teor da argumentação tecida em Metafísica IV 3, bem 

como seu papel no contexto mais amplo da argumentação em torno da prova do 

princípio mais universal, tecida em Metafísica IV 4. 

3) Compreender a estrutura da argumentação tecida em Metafísica IV 4, onde se 

encontra o núcleo da prova do princípio mais universal, visando, a partir daí, aprofundar 

a compreensão da natureza da prova, bem como de seu alcance. 

4) Examinar os capítulos subsequentes (5-8) de Metafísica IV, visando compreender o 

vínculo dos conteúdos aí discutidos com a argumentação tecida precedentemente, bem 

como o papel desses capítulos na estrutura argumentativa de Metafísica IV em seu todo. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 



Aulas expositivas, com leitura e análise em sala de aula de trechos selecionados dos 

textos em discussão. Seminários conduzidos pelos estudantes, seja individualmente, seja 

em grupo, na medida do interesse dos estudantes e da conveniência do tema. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

A nota final resultará da média das notas obtidas em duas avaliações escritas de mesmo 

peso. No caso de apresentação de seminário por parte do estudante, a nota nele obtida 

constituirá uma das duas notas que compõem a avaliação, desde que seja entregue a 

versão por escrito do seminário apresentado.  

 

Caso a média obtida seja inferior ao mínimo para aprovação na disciplina, o estudante 

deverá realizar avaliação final na data prevista no Calendário Letivo regular da UFPR. 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O TRABALHO ESCRITO: 

1) Os trabalhos escritos devem ser preferencialmente enviados em arquivo Word para o 

endereço eletrônico vivicmor@gmail.com, dentro do prazo máximo estabelecido para a 

entrega dos trabalhos. 

 

2) É fortemente recomendado que as citações dos filósofos examinados sejam feitas 

segundo as convenções baseadas nas obras canônicas. No caso de Aristóteles, por 

exemplo, recomenda-se que as citações observem a convenção embasada na edição de I. 

Bekker. 

 

3) Tolerância para atraso: trabalhos enviados com atraso sem justificativa serão aceitos 

até no máximo dois (02) dias (domingos e feriados serão computados) após o prazo 

máximo para envio e o atraso implicará desconto de quinze por cento (15%) da nota 

obtida.  

 

4) Não serão aceitos trabalhos cujas falhas de ortografia e pontuação comprometerem 

sua inteligibilidade. 

 

5) Reproduções de trabalhos ou publicações de outros autores deverão ser destacadas 

como citações e acompanhadas das informações precisas e completas a respeito das 

fontes de onde foram extraídas. Trabalhos contendo transcrições de trechos de outros 

autores que não observarem essas regras, caso as transcrições sejam identificadas como 

tais, receberão nota zero. 
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