
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Licenciatura/Bacharelado Turno: Noturno Currículo: 2019 

Unidade curricular: Estudos sobre Filosofia Analítica (optativa) 

Disciplina Equivalente: Tópicos de Filosofia Analítica 

Docente Responsável: Gustavo Leal Toledo 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período: 8º 

Carga horária: 60 horas Código CONTAC: 

[não preencher] 
Teórica: 60 horas Prática:  Total: 60 horas-aula  

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

A mente, o corpo e as dificuldades das tentativas de caracterizar sua relação. A natureza dos estados 

mentais como intencionais e/ou conscientes. A explicação funcional de estado intencionais. O problema da 

consciência. 

OBJETIVOS 

- Ser capaz de distinguir entre as diferentes formas de materialismo e dualismo na Filosofia da Mente 

- Caracterizar o problema da consciência e das qualia 

- Compreender o debate entre Inteligência Artificial Forte e Inteligência Artificial Fraca 

- Ser capaz de distinguir entre as diferentes abordagens dos níveis de seleção biológica 

- Discutir o conceito de “gene” de Mendel até a genética molecular 

- Distinguir entre determinismo genético e “gene egoísta” 

- Analisar a aplicação de modelos da biologia evolutiva ao desenvolvimento da cultura conhecido como 

“Memética” 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação e organização da disciplina ao longo do período 2. Introdução ao Filosofar 3. Filosofia 

da Mente: Reducionismo, Eliminativismo, Funcionalismo e variedades de Dualismo 4. O problema da 

Inteligência Artificial 5. O problema da Consciência e das qualia 6. Filosofia da Biologia: o debate do 

nível de seleção, determinismo genético e aplicações de modelos da biologia no desenvolvimento da 

cultura 7. Filosofia da Religião Analítica 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Tecnologias de acesso: 

Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet 

Plataformas de vídeos: Youtube;  

 

Atividades assíncronas: 

- atividade de leitura (roteiro de leitura; arquivos de texto); <arquivo> ou <pasta> 

- atividade de orientação (planejamento; procedimentos); <arquivo> ou <URL> 



 

 

- atividade de interlocução (avisos, emails); <avisos> 

- atividade de instrução (videoaulas, audioaulas); <URL> 

- atividade de escrita (fichamento, resumo, resenha, dissertação, ensaio); <tarefa> 

 

Atividades síncronas: 

- encontros virtuais semanais pelo <GoogleMeet> conforme cronograma a seguir. 

- fóruns virtuais; <fórum>. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS  

12 encontros remotos semanais com duração média 1,5 horas, todos às terça-feiras começando às 19:00; 

 

12 encontros remotos semanais de orientação individual com duração média 1,5 horas no total, todos às 

quinta-feiras começando às 19:00, mediante solicitação do discente 

 

3 atividades assíncronas para realização de leituras e elaboração de textos, cada uma com tempo médio de 

duração de 10h, com subsequente participação em fórum. 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Conforme previsto na Resolução que regulamenta o Ensino Emergencial Remoto, será considerado 

frequente o estudante que realizar ao menos 75% das atividades propostas. 

O registro da frequência na disciplina será feito por meio do acompanhamento da realização das 

atividades assíncronas “participação em fórum”. 

 

A avaliação será pela entrega de um trabalho final equivalente a 55% da nota total e dos 3 fóruns 

equivalendo 15% cada um. 

 

Os estudantes que não atingirem a média e que atingirem nota média final acima de 3,0, poderão fazer a 

avaliação substitutiva que consistirá no reenvio do trabalho final (peso de 55% da nota final) que será 

avaliado com o mesmo peso. 
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