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EMENTA (parte permanente)

Leitura e discussão filosófica diretamente promovida por um professor com a

eventual participação de expositores convidados.

PROGRAMA (parte variável)

O  curso  visa  introduzir  aspectos  metodológicos  e  práticos  da  pesquisa  em

Filosofia  e  a  elaboração,  por  parte  do aluno,  de um Projeto de Pesquisa.  Conteúdo

programático: introdução à pesquisa acadêmica em filosofia; as formas de escrita e a

escrita  acadêmica;  projeto  de  pesquisa  acadêmica:  aspectos  fundamentais  sobre  a

elaboração, suas etapas e a sua execução.

Procedimentos Didáticos

O curso  será  dividido  em dois  momentos:  o  primeiro  de  discussão  teórico-

metodológica acerca da elaboração de um projeto de pesquisa acadêmico, a partir da

exposição dos referenciais bibliográficos; o segundo momento consiste na discussão e

esclarecimento  de  dúvidas  a  partir  da  elaboração  textual  de  esboços  individuais  do

projeto de pesquisa acadêmico a ser apresentado oralmente para a turma.

Formas de Avaliação

A avaliação da disciplina consistirá  em duas etapas:  (1) avaliação textual  do

esboço de projeto de pesquisa e (2) avaliação das apresentações orais e individuais dos

esboços de projeto de pesquisa, ambas notas compondo a avaliação final.
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