
 

 

FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL 2 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Metafísica I Código: HF0204 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

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

CH Total: 60 

CH semanal:06 

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, preferencialmente de caráter introdutório, de questões fundamentais ligadas ao tema da 
metafísica ocidental segundo a abordagem de um ou mais autores clássicos (tais como: Ser, Aparência, 
Idéia, Substância, Incondicionado, Deus, Identidade, Diferença, Uno, Múltiplo, Abstrato, Concreto, 
Superveniência, Causa, Essência, Existência e/ou outros. 
 

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

 
 

PROGRAMA  
 

PARTE I - O Argumento da Sala Chinesa de John Searle 
PARTE 2 - O programa Behaviorista 
PARTE 3 - O programa Funcionalista 
PARTE 4 - O que é a Consciência? 
 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Apresentar os problemas que levaram a Filosofia da Mente a reconhecer a consciência como uma questão 

central. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
- Estudar o argumento da sala chinesa e suas relações com as questões centrais da Filosofia da Mente. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas. 
 
Aulas síncronas (20h/a): serão realizadas videoconferências pela plataforma Skype, Microsoft 
Teams, Google Meet ou outra a ser combinada com os alunos  
Dias/horários: toda sexta-feira das 10h00 às 12h00.  
Disponibilização para os alunos: as videoconferências serão gravadas e disponibilizadas aos 
estudantes.  
Cronograma das aulas síncronas (03/11/2020 a 16/03/2021 – 15 semanas): 
 
09/11/2020 - AULA 1  
16/11/2020 - AULA 2  
23/11/2020 - AULA 3  
30/11/2020 - AULA 4  
07/12/2020 - AULA 5  
14/12/2020 - AULA 6  
 
RECESSO  
 
01/02/2021 - AULA 7  
08/02/2021 - AULA 8  
22/02/2021 - AULA 9  
01/03/2021 - AULA 10  
 
Aulas assíncronas (40h/a): serão realizados exercícios domiciliares que consistirão na leitura dos 
textos objeto de estudo nas aulas síncronas e resolução de estudos dirigidos e exercícios 
domiciliares.  
 
a) sistema de comunicação: Videoconferências via Microsoft Teams para atividades síncronas e 
disponibilização de material bibliográfico. A comunicação entre alunos e professor acontecerão 
por meio do email da UFPR (brenohax@ufpr.br) e do email brenohax@hotmail.com).  
 
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 

 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: 1 semana  
 
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 (60 horas/10 semanas letivas).  
 
h) indicação do número de vagas: 100 vagas 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita pela entrega de um trabalho. 
 
Data de entrega da avaliação: 26/02/2021 
 
Exame: 15/03/2021  
 
Os critérios de avaliação, para cada uma das atividades, serão os seguintes:  
 
Entendimento do argumento da sala chinesa 
Entendimento correto das razões pelas quais a consciência põe um 
problema para o funcionalismo e o behaviorismo. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

(os capítulos a ser estudados serão disponibilizados pelo docente) 

SEARLE, J., 1980, ‘Minds, Brains and Programs’, Behavioral and Brain Sciences, 3: 417-57.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

(os capítulos e artigos a ser estudados serão disponibilizados pelo docente) 

CHALMERS, David. 1996. The Conscious Mind. New York: Oxford University Press. 
KIM, Jaegwon 1998. Philosophy of Mind. Westview Press: Boulder, CO.  
KIM, Jaegwon 2006. “Emergence: Core ideas and issues”. Synthese 151: 547-59.  
MERRICKS, Trenton. 2001. Objects and Persons. Clarendon Press: Oxford. 
 
 

 

 
Professor da Disciplina: Breno Hax Junior 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): brenohax@ufpr.br, brenohax@hotmail.com 
Telefone: 41-992171515 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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