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EMENTA

Caracterização da pesquisa filosófica. Elaboração de projetos de pesquisa. Normas de elaboração e
apresentação de pesquisas monográficas. Caracterização do ensaio filosófico.

OBJETIVOS

 Elaborar e avaliar projetos de pesquisa, assim como a produção de diferentes áreas da Filosofia.

 Apresentar e defender projeto de pesquisa a ser desenvolvida na unidade curricular
Monografia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Produção e validação do conhecimento

Planejamento e Etapas da pesquisa acadêmica

Produtos da pesquisa acadêmica

Análise da estrutura dos produtos da pesquisa

A estrutura do projeto de pesquisa

Temas e tópicos de pesquisa em filosofia

Pesquisa bibliográfica

Revisão sistemática da literatura

Definição do tema e a relevância do tópico

Formulação do problema de pesquisa e hipótese de pesquisa

Metodologia da investigação em filosofia

Recursos tecnológicos

Técnicas de pesquisa

Técnicas de leitura e análise de textos em filosofia

Análise e construção de argumentos



Raciocínio analógico e uso de analogias

A estrutura da monografia

Técnicas de redação

Erros de linguagem e revisão

METODOLOGIA DE ENSINO

Os principais métodos usados são: aulas expositivas, análise e discussão de trechos de filmes e
documentários, relatórios de leitura orientada, seminários e exercício de investigação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os instrumentos de avaliação são:
Atividade avaliativa 1: Relatório de pesquisa bibliográfica (peso de 20% na nota final).
Atividade Avaliativa 2: esboço do projeto de pesquisa definindo tema e problema de pesquisa (peso de
30% na nota final).
Atividade avaliativa 3: hipótese de pesquisa e resenha crítica de textos selecionados para a justificativa
da hipótese (peso de 20% na nota final);
Atividade avaliativa 4: projeto preliminar de estruturação da monografia, bibliografia selecionada e
planejamento das etapas de desenvolvimento (peso de 20% na nota final).

Avaliações substitutivas:
Os discentes que por ventura não atingirem a média em quaisquer das atividades avaliativas poderão
refazê-las na semana anterior ao fechamento das aulas do semestre.

Avaliação em segunda chamada:
Apenas nos casos previstos nas normas acadêmicas da UFSJ será oferecida a possibilidade da realização
de atividades avaliativas em segunda chamada.

Acesso a materiais e contato com o professor responsável:
O meio oficial de disponibilização de material, submissão de trabalhos e discussão de resultados é o
Portal Didático.
Os atendimentos individuais poderão ser agendados com o professor, observados os horários
disponibilizados na página eletrônica da Coordenadoria do Curso.
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