
 

 

 

 

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/Integral Currículo: 2019 

Unidade curricular:Estudos sobre Empirismo Britânico 

Disciplina Equivalente:Epistemologia 

Docente Responsável: Rogerio Antonio Picoli 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período:  

Carga horária: 60ha Código CONTAC: 

[não preencher] 
Teórica: 60 ha Prática:  Total:60 ha 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

A abordagem tradicional do conhecimento. A teoria do conhecimento e sua origem na filosofia moderna. Os  
empiristas britânicos. As críticas contemporâneas à abordagem tradicional do conhecimento. 

OBJETIVOS 

- Identificar as principais questões referentes à abordagem filosófica do conhecimento.  
- Vincular o surgimento da teoria do conhecimento à filosofia do sujeito desenvolvidapelos modernos.  
- Compreender o tratamento oferecido pelos empiristas à questão do conhecimento.  
- Discutir as críticas contemporâneas, pós-virada linguística, à abordagem moderna e tradicional do  
conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – A epistemologia moderna 

i – tipos de conhecimento 

ii – objetos do conhecimento 

iii – fontes do conhecimento 

 

II - O Ensaio acerca do entendimento de Locke 

i - crítica ao inatismo 

ii - a teoria das ideias e as faculdades da mente (percepção e volição);; 

iii - qualidades primárias e secundárias; 

iv - os limites do conhecimento; 

v - os papéis da intuição e da demonstração. 

 

II – O Tratado da natureza humana de David Hume (Livro I) 

i - a distinção entre ideias e impressões; 

ii - a teoria das associações das ideias e impressões; 

iii - conhecimento, crença e hábito; 

iv - o problema da causalidade e a certeza do conhecimento. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 

 

Tecnologias de acesso: 

Plataforma de interação: Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet 

Plataforma 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 verificação (apresentar síntese; formular perguntas; responder questionário) <diário> ou 
<questionário> 

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

 

Atividades síncronas: 

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

- fóruns virtuais; <fórum>. 

 

Atendimento aos estudantes: 

O atendimento para apoio e esclarecimento de dúvidas deverá ser agendado previamente enviando a 
solicitação ao professor pelo Portal Didático ou diretamente para o emailrogerpicoli@ufsj.edu.br; 

O horário disponível para atendimento remoto via GoogleMeet é às sextas-feiras, das 19h00min às 
20h50min. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS 

14 encontros remotos semanais com duração média 1,5 horas às segundas-feiras, a partir das 
21h00min (as aulas serão gravadas e disponibilizadas na sala no Portal Didático). 

Os links para acesso às salas de aula virtuais onde ocorrerão os encontros virtuais serão disponibilizados 
no Portal Didático minutos antes do início dos encontros no 

 

4 atividades assíncronas para realização de leituras e elaboração de textos, cada uma com tempo médio de 
duração de10 horas. 

As orientações para as atividades e o material de leitura serão disponibilizados na sala de aula virtual no 
Portal Didático. 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Frequência: 

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/participação na atividade “fórum 
temático”. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações e pesos: 

 

A avaliação consistirá na redação de um trabalho elaborado e avaliado em três etapas: 

 

Etapa1 – seleção e justificação da relevância de um texto entre 40 e 60 páginas versando sobre tema 
relacionado a um dos tópicos do conteúdo programático, no máximo 2páginas, peso de 20% na nota final; 
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Etapa2 – relativamente ao texto escolhido na Etapa1,  elaborar a exposição sintética do tema e dos 
problemas apresentados pelo autor em cada uma das seções/capítulos do trecho selecionado; máximo de 
3 páginas, peso 50% da nota final; 

 

Etapa3 – relativamente ao tema escolhido na Etapa1 e os problemas apontados na Etapa2, identificar as 
posições defendidas e os argumentos principais apresentados pelo autor; máximo de 3 páginas, peso 30% 
da nota final. 

 

Os trabalhos relativos cada uma das etapas deverão ser encaminhados para avaliação do professor 
exclusivamente via tarefa disponibilizada para tal finalidade na sala de aula virtual da disciplina do Portal 
Didático da UFSJ. 

 

Avaliação substitutiva: 

O estudante que não atingir a média de 6,0 pontos nas Etapas 1 e 2, poderá refazê-las e reapresenta-las 
para nova avaliação até o dia 12 de dezembro de 2021. 
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