
 

 

 

 

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: Bacharelado/Licenciatura Turno: Noturno Currículo: 2019 

Estudos sobre Filosofia Contemporânea (optativa) 

Disciplina Equivalente:Filosofia Contemporânea III 

Docente(s) Responsável: Adelmo José da Silva 

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

Carga horária: 60 horas/aula Código CONTAC: 

 
Teórica: 60 h/a Prática: -- Total: 60 h/a 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Estudo do pensamento de Henri Bergson e de Michel Foucault sob a perspectiva da ética e da filosofia 
política na contemporaneidade.  

 

OBJETIVOS 

• Reconhecer os elementos fundamentais da reflexão filosófica contemporânea, oriundas de dife-
rentes matrizes. 

• Discutir aspectos centrais tratados por diferentes autores e correntes da filosofia contemporânea. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1– CONTRIBUIÇÃO DE BERGSON PARA A ELUCIDAÇÃO DA POLÍTICA. 
1.2 – Ideias políticas tipicamente bergsonianas. 
1.3 – A pertinência e a importância do pensamento político de Bergson. 
1.4 – Política, abertura e evolução. 
1.5 – Política e desenvolvimento integral do homem. 
1.6 – Política e proposta de engajamento. 
 
2 – O PENSAMENTO DE MICHEL FOUCAULT. 
2.1 – O conceito de justiça. 
2.2 – O conceito de poder. 
2.3 – O panoptismo. 
2.4 – A relação do pensamento de Foucault com o pensamento universal. 
2.5 – As principais implicações deste pensamento na ética e na política. 
 

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: 

Para esta UC remota emergencial, disponibilizaremos os planos de leitura mais detalhados no Portal 
Didático do Campus Virtual da UFSJ - https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br - ou em outra plataforma de 
acesso remoto disponibilizada pela Instituição. Na plataforma, também pretendemos realizar fóruns, para 
a inserção e esclarecimento de dúvidas a respeito das leituras programadas e inserir vídeos gravados com 
breves exposições dos conteúdos abordados. Cada vídeo terá duração média entre 5 a 10 minutos. As 
atividades avaliativas também estarão disponíveis na plataforma e subsidiarão a verificação da frequência 
dos estudantes. Serão indicados outros materiais de estudo que os estudantes acessarão remotamente. 

 

Atividades síncronas 

Serão realizados 12 encontros virtuais com duração média variando entre 60 e 90 minutos, conforme o 
cronograma abaixo. As reuniões serão previamente agendadas e realizadas por meio do aplicativo Google 
Meet ou similar.  

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS * 
* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o previsto no §1º, 
artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, especialmente para o caso 
encontros virtuais. 

SEMANA DIA/MÊS Atividade ATIVIDADE E CONTEÚDO 

I 
 Assíncrona  

27/01 Síncrona Contribuição de Bergson para a elucidação da justa moral. 

II 
01/02 Atendimento  

03/02 Síncrona Ideias políticas tipicamente bergsonianas. 

III 
08/02 Atendimento  

10/02 Síncrona A pertinência e a importância do pensamento político de Bergson. 

IV 
15/02 Atendimento  

17/02 Síncrona Política, abertura e evolução. 

V 
22/02 Atendimento  

24/02 Síncrona Política e desenvolvimento integral do homem 

VI 
01/03 Atendimento  

03/03 Síncrona Política e proposta de engajamento. 

VII 
08/03 Atendimento  

10/03 Síncrona O pensamento de Michel Foucault. 

VIII 
15/03 Atendimento  

17/03 Síncrona O conceito de justiça 



 

 

IX 

22/03 Atendimento  

24/03 Síncrona 
O conceito de poder. 

 

X 

29/03 Atendimento  

31/03 Síncrona 
O panoptismo. 

 

XI 
05/04 Atendimento  

07/04 Síncrona A relação do pensamento de Foucault com o pensamento universal. 

XII 
12/04 Atendimento  

14/04 Síncrona As principais implicações deste pensamento na ética e na política. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que 
realizar menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 
11, Inciso I da Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

As atividades assíncronas terão início ao término de cada atividade síncrona, devendo viger até o 
início da atividade síncrona subsequente. Consistirá na leitura de textos indicados ou postados no 
Portal Didático, que subsidiarão as atividades síncronas. 

 

Controle de frequência 

 A frequência será controlada por meio dos seguintes critérios: 

a. Realização de 75% das atividades previstas: realização das leituras e das atividades inseridas na 
plataforma virtual, nos termos do Artigo 11, da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ. 

b. Haverá possibilidade de substituição das atividades por outra atividade equivalente, caso ocorra o 
previsto no §1º, Artigo 11, da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou 
rede indisponível, especialmente para o caso das reuniões virtuais. 

 

Critérios de avaliação 

a. Os estudantes deverão inserir na plataforma 01 (uma) produção textual final a respeito de um dos 
tópicos estudados. Valor da atividade: 60 pontos. Data de entrega da atividade: 10/04/2021. 

b. Participação em 02 tarefas disponíveis na plataforma. A participação nas tarefas será avaliada em 40 
pontos no total. O cronograma dos fóruns será o seguinte:  

Tarefa 1 – 25/01/2021 a 28/02/2021 

Tarefa 2 – 01/03/2021 a 30/03/2021 

 

c. A produção textual será examinada mediante os seguintes critérios:  

• Correção do conteúdo/adequação conceitual. 

• Composição do texto: gramática/ortografia; coesão/coerência textual; capacidade de argumentar; 
emprego das regras da ABNT. 

d. A nota final será obtida pela soma dos pontos obtidos.  

e. A avaliação substitutiva deverá ser entregue até 15/04/2021 e constará de um tema extraído do 



 

 

conteúdo deste Programa, desde que não coincida com o tema escolhido para o texto final, entregue até 
10/04/2021. 

 

Atendimento ao estudante: 

O atendimento ao estudante será realizado sempre às segundas-feiras, a partir de 21:00 e versará sobre o 
conteúdo da atividade síncrona da quarta-feira anterior, além de outros temas de interesse do aluno. 
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Aprovado pelo Colegiado do Curso em  ______/_______/_______. 

  

Prof. Dr. Adelmo José da Silva Prof. Dr. Rogério Antonio Pícoli 

Professor Responsável Coordenador do Curso de Filosofia 

 
 
 
 

 


