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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
COORDENADORIA DE FILOSOFIA – C OFIL 

 

Curso: Filosofia 

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

Unidade curricular:Seminários Avançados 

Disciplina Equivalente:Projeto de Monografia (72h) ou Projetos em Práticas Educacionais I (36h) 

Docente Responsável: Rogério Antonio Picoli / Flávio Leal 

Natureza:Unidade Curricular Extemporânea 

Condensada 

Unidade acadêmica: DFIME Período:7º 

Carga horária: 60 horas-aula Código CONTAC: 

Teórica: 60 horas-aula Prática: Total: 60 horas-aula 

Pré-requisito: Não tem Correquisito: Não tem 

EMENTA 

Unidade curricular remota extemporânea condensada destinada aos seguintes assuntos: caracterização da 

pesquisa filosófica; elaboração de projetos de pesquisa; normas de elaboração e apresentação de pesquisas 

monográficas. 

OBJETIVOS 

Elaborar e avaliar projetos de pesquisa na área de Filosofia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Etapas da pesquisa acadêmica 

Produtos da pesquisa acadêmica 

Análise da estrutura dos produtos da pesquisa 

Preparação e planejamento da pesquisa 

A estrutura do projeto de pesquisa 

Temas e tópicos de pesquisa em filosofia 

Pesquisa bibliográfica, leitura e revisão sistemática da literatura 

Definição do tema e relevância do tópico 

Formulação do problema de pesquisa, formulação e fundamentação da hipótese de pesquisa 

Recursos tecnológicos e Técnicas de pesquisa 

Normas de apresentação de projetos, artigos em periódicos e trabalhos acadêmicos 

O processo de escrita do projeto e o processo de escrita dos trabalhos 

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); 

- Atividade de orientação (planejamento, procedimentos); 

- Atividade de interlocução (avisos, emails); 

- Atividade de instrução (vídeoaulas, audioaulas); 

- Atividade de verificação (apresentar síntese, formular perguntas, responder questionário); 

- Atividade de escrita (fichamento, resumo, resenha, dissertação, ensaio). 

 

Atividades síncronas: 

- Encontros virtuais semanais pelo Google Meet 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS * 

*Atividades síncronas poderão ser substituídas por outras atividades equivalentes caso ocorra instabilidade 

ou indisponibilidade da rede durante os encontros remotos. 

 

SEMANA 1 

Atividades síncronas (encontros remotos) Total 06horas 

- 09fev, quarta-feira, 21h00min: Pesquisa acadêmica;Processos e produtos da pesquisa acadêmica 

- 10fev, quinta-feira, às 21h00min: Assunto de interesse e tema de pesquisa; Pesq. exploratória; Ferramentas 

de escrita 

- 11fev, sexta-feira, às 19h00min: Planejamento da pesquisa;Estrutura do projeto de pesquisa;Tema e recorte 

temático 

Atividades assíncronas Total 14horas 

- 10horas de leitura orientada + 4horas de atividades de elaboração escrita 

 

SEMANA 2 

Atividades síncronas (encontros remotos) Total 06horas 

- 17fev, quarta-feira, 21h00min: Campo temático; Estado da arte e leitura sistemática; Revisão bibliográfica;  

- 18fev, quinta-feira, às 21h00min: Ferramentas pesquisas em repositórios 

- 19fev, sexta-feira, às 19h00min: Normas ABNT para projetos, para artigos em periódicos e para trabalhos 

acadêmicos  

Atividades assíncronas Total 14horas 

- 10horas de leitura orientada + 4horas de atividades de elaboração escrita 

 

SEMANA 3 

Atividades síncronas (encontros remotos) Total: 6horas 



- 23fev, quarta-feira, 21h00min: Tópicos disputados e a formulação do problema. 

- 24fev, quinta-feira, às 21h00min: Formulação e fundamentação da hipótese; Objetivos  e Planejamento da 

pesquisa 

- 25fev, sexta-feira, às 19h00min: Desenvolvimento da pesquisa e redação de trabalhos acadêmicos 

Atividades assíncronas Total: 14horas 

- 10 horas de leitura orientada + 4horas de atividades de elaboração escrita 

 

Atendimento: 

Agendamento por email rogerpicoli@ufsj.edu.br para atendimento sempre às quartas-feiras das 19h00 às 

20h50min. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Frequência:As atividades síncronas (participação, apresentação de seminários, etc) não serão usadas na 

apuração da frequência. A frequência será avaliada com base na participação nos fóruns e na entrega das 

atividades avaliativas. 

 

Três atividade para avaliação 

Atividade 1: definição de um tema e proposta de um recorte temático (peso na nota final: 20%) 

Atividade 2: a partir do recorte temático, apresentar uma revisão bibliográfica do tema, identificar um 

problema e propor uma hipótese (peso na nota final: 50%) 

Atividade 3: esboço de um projeto de pesquisa ou de estruturação de monografia com base no tema escolhido 

(peso na nota final: 30%) 

 

Avaliação substitutiva:atividade para substituição da atividade 2 ( peso de 50%na nota final) análise crítica 

de um projeto de pesquisa ou de um projeto de monografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLACKBURN, Simon. Pense: uma introdução à Filosofia. Lisboa: Gradiva, 2001. 

SAVIAN FILHO, Juvenal. Argumentação: a ferramenta do filosofar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. 

WESTON, Anthony. A construção do argumento. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1996. 

______. Pesquisa e construção de conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

______. Educar pela pesquisa. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2002. 

GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

Aprovado pelo Colegiado do Curso em ___/___/___. 
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Rogério A. Picoli    Bruno Leonardo Cunha 

Professor Responsável   Coordenador do Curso de Filosofia 


