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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO ED-REI
COORDENADORIA DA GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

 PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA:  HEGEL: Estudos da “Introdução 
à Fenomenologia do Espírito”.

ANO:  2017 SEMESTRE:  1

CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITOS
T:      36     

 PROFESSOR(A): Glória Maria Ferreira Ribeiro DEPTº:  DFIME

EMENTA
Busca-se introduzir o aluno de graduação nos principais problemas relativos ao conhecimento 
tematizdos por Hegel em sua Introdução à Fenomenologia do Espírito.

OBJETIVOS
Compreender o conceito de conhecimento trazido pela Filosofia Moderna e as principais discussões  
acerca dos problemas trazidos por essa mesma concepção à luz do conceito de Espírito absoluto.

CONTEÚDO
CARGA 

HORÁRIA
T     |      P

Apresentação do pensamento de Hegel – panorama geral do romantismo e do idealismo alemão;
O conhecimento dialético: a dialética compreendida como o diálogo estabelecido entre a 
consciência natural e a consciência filosófica; 
Leitura e análise da Introdução da Fenomenologia do Espírito.

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES

 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.

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 
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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.
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