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Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).  

CH Total: 60 

CH semanal:04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
 

EMENTA  
 

Estudo do direito como objeto da reflexão filosófica. Estudo introdutório de clássicos da 
Filosofia do Direito. Direito e Justiça; Direito e Política; Direito e Moral; Direito e 
Ideologia; Direito e Poder; Direito e Subjetividade; Direito, Constituição e História; 
Jusnaturalismo, Juspositivismo. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Abertura de turma em período especial com base na Resolução nº 65/20-CEPE. 

 
 

PROGRAMA  
 

A FILOSOFIA DO DIREITO NA FILOSOFIA CRÍTICO-TRANSCENDENTAL DE KANT 
 

 
Estudo da Filosofia do direito de Kant 
 
UNIDADE I: Direito Privado 

Aula 1: Contexto da obra Princípios metafísicos da doutrina do direito 

Aula 2: Método Kantiano / Relação entre ética e direito 

Aula 3: Primeira posse / Postulado da razão prática 

Aula 4: História (Geschichte) e Direito (Recht) 
 
UNIDADE II: Direito Público 

 

Aula 5: Estado de Natureza / Estado civil / Direito Positivo 

Aula 6: República / relação entre política e direito 

Aula 7: Cosmopolitismo jurídico 
Aula 8: Direito cosmopolita 
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OBJETIVO GERAL 

 

• Estudar a filosofia do direito de Kant a partir das obras Princípios metafísicos da doutrina 
do direito, cotejando também com textos como À paz perpétua. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Introduzir os principais conceitos da obra Princípios metafísicos da doutrina do direito de 
Immanuel Kant; 

• Analisar a relação entre Ética e Direito e o contratualismo moral de Kant; 

• Apresentar o conceito de cosmopoliltismo jurídico e de direito cosmopolita.  
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas.  
 
Aulas síncronas (06h/a): serão realizadas videoconferências pela plataforma Microsoft 
Teams apenas para esclarecimento de dúvidas e debate. 
 
Dias/horários:  
 
09/11/2020 – 19:00h-21:00h – encontro para apresentação da disciplina/plano de ensino 
e esclarecimento de dúvidas 
25/01/2020 – 19:00h-21:00h – encontro para debate/esclarecimento de dúvidas 
15/02/2021 – 19:00h-21:00h – encontro para debate/esclarecimento de dúvidas 
 
Aulas assíncronas (54h/a – 09/11/2020 a 15/03/2021) 
As atividades assíncronas serão realizadas do seguinte modo: 
 

a) disponibilização (até dia 17/12/20) de 8 videoconferências via plataforma Microsoft 
Teams/Googledrive; 
b) disponibilização de estudos dirigidos na plataforma Microsoft Teams/Googledrive; 
c) disponibilização das referências bibliográficas na plataforma Microsoft 
Teams/Googledrive. 
 

 
a) sistema de comunicação: Videoconferências realizadas e disponibilizadas na 
plataforma Microsoft Teams / Pasta Googledrive; demais atividades e contatos serão 
realizados pelo e-mail institucional: joel.klein@ufpr.br e via e-mail siga. 
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelo próprio docente. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: os textos serão disponibilizados aos 
alunos pelo docente. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: 
computador ou celular e acesso à internet 
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e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: 2 semanas 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: Nos termos do 12 §1º da 
Resolução 65/2020-CEPE, fica estabelecido o controle de frequência somente por meio 
da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 
desenvolvidos pelas/pelos estudantes.  
 
g) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: (art. 13, §1º da 
Resolução CEPE 65/2020):06h/a (90 horas/15 semanas letivas). 
 
h) indicação do número de vagas:  40 vagas 
 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita a partir da entrega de um trabalho, que constituirá em 10-15 
questões dissertativas que irão abranger textos de Kant e comentadores (material 
constante na bibliografia primária). As questões serão disponibilizadas a partir de 
23/11/2020. 
 
Data de entrega: 01/03/2021 
 
Exame: 15/03/2021 

 
 Os critérios de avaliação, para cada uma das atividades, serão os seguintes:  

• A consistência da resposta; 

• A organização do pensamento; 

• A clareza e a objetividade da exposição dos conceitos e argumentos; 

• A profundidade de análise do tema solicitado; 

• Utilização de literatura secundária; 

• Citações conforme as regras da ABNT (citar sempre a obra consultada pelo nome do 

autor, o título da obra, o ano da publicação, a página e elencar a bibliografia consultada ao 

final do trabalho); 

 
 

 
Professor da Disciplina: Dr. Joel T. Klein 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): joel.klein@ufpr.br 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   

__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


