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EMENTA

Trata-se de trabalhar questões básicas do pensamento de Martin Heidegger, notadamente as
discussões presentes em “Ser e Tempo” de 1927, visando compreender a sua importância no
cenário da Filosofia contemporânea.

OBJETIVOS

Busca-se compreender o projeto de “Ser e Tempo” através da análise dos fenômenos de
existência, compreensão prévia, disposição e interpretação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. O projeto de “Ser e Tempo”

2. A noção de existência e a sua estrutura fundamental: ser-no-mundo (examinando o
fenômeno do mundo e da instrumentalidade);

3. O fenômeno da disposição;

4. O fenômeno da compreensão;

5. O fenômeno da interpretação e a leitura da tradição.

6. OBSERVAÇÂO: o portal didático será utilizado como recurso auxiliar nas aulas presenciais.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aula expositivas;

Leitura dirigida visando a fixação dos conteúdos trabalhados nos textos utilizados;

Utilização de recursos Audiovisual – utilização de filmes e documentários;

Utilização do Portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas três avaliações teóricas:

A primeira consistirá em uma prova que terá lugar no final do primeiro bimestre e terá como critérios

de avaliação: 1- a verificação do conhecimento (dos conceitos) obtido através das leituras e



análises realizadas em aula; 2- a verificação da capacidade de articulação dos conceitos e noções

trabalhadas de forma objetiva.

A segunda e última avaliação terá lugar no final do segundo bimestre e consistirá em um trabalho

de grupo e terá como critérios de avaliação: 1- a verificação da capacidade de escrever na forma

dissertativa; 2- a verificação da capacidade de assimilação e concatenação dos conceitos e noções

trabalhadas em forma escrita.

A terceira será aplicada no final do bimestre e consistirá em um relatório sobre as atividades

desenvolvidas ao longo do bimestre e terá como critério de avaliação: a verificação da capacidade

de articulação dos conceitos e noções trabalhadas de forma objetiva.

OBS: Haverá, quando necessário, a aplicação de uma prova substitutiva. Conforme § 2º, do artigo

19 da RESOLUÇÃO No 012, de 4 de abril de 2018” Avaliação Substitutiva pode versar sobre uma
parte ou sobre todo o conteúdo da disciplina. E ainda: segundo o § 3º, do artigo 19 da

RESOLUÇÃO No 012, de 4 de abril de 2018 “A nota obtida na Avaliação Substitutiva não

substituirá a nota original quando for inferior a esta”
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