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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Filosofia 

Campus Universitário Trindade - CEP: 88040/900 

Tel.: 3721-4457 E-mail: wfil@cfh.ufsc.br 

 

PLANO DE ENSINO  

Adaptado segundo a Resolução Nº 140/2020/Cun 

Nome da Disciplina: 

FIL6011 – Ontologia 

I/Noturno 

 

Pré-requisitos: não 

 

 

Equivalências: 

 

Semestre: 2020/2 

Curso: Filosofia 

 

Turma: 02323 

 

Fase: segunda 

 

Tipo: 

(X) obrigatória 

 

(  ) optativa 

 

Carga Horária: 

90h/a 

Teórica: sim 

Prática: 

 

Carga Horária 

síncrona: 38 h/a 

 

Carga Horária 

assíncrona: 34 h/a 

 

PCC: 18 h/a 

Professor: Nazareno Eduardo de Almeida E-mail: nazarenoeduardo@gmail.com 

Moodle (URL): será fornecido o endereço virtual até o início das aulas 

Ementa: A questão do ser e problemas metafísicos no pensamento antigo e medieval. Expor e 

analisar teorias e problemas ontológicos clássicos. Examinar conceitos como os de ser, substância, 

propriedade, gênero, Ideia etc. Atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nesse tema. 

Objetivos: Introdução à problemática ontológica em Parmênides, Platão e Aristóteles. 

Conteúdo Programático: 

1. A instauração da problemática ontológica no poema Sobre a natureza de Parmênides 

2. A problemática ontológica no diálogo Sofista de Platão. 

3. Introdução à problemática ontológica em Aristóteles. 

Metodologia: Conforme a Resolução Normativa nº 140/2020/CUn, as atividades durante o 

calendário excepcional serão realizadas unicamente por ensino remoto. No caso desta disciplina, 

com atividades (1) síncronas e (2) assíncronas. (1) Atividades síncronas: consistirão em aulas 

semanais por dispositivo de videoconferência, preferencialmente pelo dispositivo BigBlueBotton 

do moodle da disciplina, mas podendo ser utilizados outros dispositivos previamente indicados, 

caso necessário. As aulas por videoconferência (atividades síncronas) da disciplina ocorrerão nas 

quartas-feiras, das 19:00 às 21:00 horas. A sala virtual será aberta entre trinta e quinze minutos 

antes das 19:00 horas. (2) Atividades assíncronas: a carga horária restante da disciplina será 

composta por (a) leituras dos textos sobre os quais se basearão as aulas por videoconferência 

semanais, as vídeo aulas disponibilizadas previamente e a elaboração das respostas ao 

questionário; e (b) pela revisão do conteúdo através da atividade de assistir novamente as aulas 

síncronas que serão gravadas e ficarão disponíveis para os/as estudantes da turma, bem como da 

leitura das anotações didáticas das aulas que serão postadas no ambiente virtual (moodle) da 

disciplina. 
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Cronograma: As atividades síncronas consistirão em aulas por videoconferência que 

ocorrerão nas datas abaixo entre as 19:00 e 21:00 horas.  

 

AULA 01 (02/02): Introdução geral à disciplina e à problemática ontológica. 

 

AULA 02 (09/02): A instauração da problemática ontológica no poema de Parmênides. 

Leituras: Parmênides, fragmentos do poema Da natureza; Mckirahan, D. “Parmênides de Eleia”. 

 

AULA 03 (16/02): A problemática ontológica no diálogo Sofista de Platão.  

Leituras: Platão, Sofista; Moravcsik, “A teoria das Formas à prova de eleatas no Sofista”. 

 

AULA 04 (23/02): A problemática ontológica no diálogo Sofista de Platão. 

Leituras: Platão, Sofista; Moravcsik, “A teoria das Formas à prova de eleatas no Sofista”.  

 

AULA 04 (02/03): Introdução à ontologia aristotélica: Categorias e Metafísica IV, 1-2. 

Leituras: Aristóteles, Categorias, caps. 1-5; Metafísica IV, 1-2; Owen, “Lógica e metafísica em 

algumas obras iniciais de Aristóteles”. 

 

AULA 06 (09/03): Introdução à ontologia aristotélica: Categorias e Metafísica IV, 1-2. 

Leituras: Aristóteles, Categorias, caps. 1-5; Metafísica IV, 1-2; Owen, “Lógica e metafísica em 

algumas obras iniciais de Aristóteles”. 

Avaliação: 

Como este plano de ensino se limita às seis primeiras aulas da disciplina, a avaliação será aplicada 

na segunda etapa da mesma, quando for assumida por outra docente.  

A frequência será obtida pela participação nas aulas por meio de videoconferência que 

ocorrerão nas datas indicadas no cronograma. 

Bibliografia: (todos os textos analisados nas aulas síncronas serão disponibilizados no moodle 

da disciplina) 

ARISTÓTELES. Categorias; trad. Ricardo Santos. Porto: Porto editora, 1995. 

__________. Metafísica, vol. 2 (texto grego e tradução); trad. Marcelo Perine (a partir da tradução 

italiana de Giovanni Reale). São Paulo: Loyola, 2000. 

McKIRAHAN, R. “Parmênides de Eleia”. In McKIRAHAN, R. A filosofia antes de Sócrates: uma 

introdução com textos e comentários. Trad. Eduardo W. Pereira. São Paulo: Paulus, 2013, p. 

253-298.  

MORAVCSIK, J. “A teoria das Formas à prova de eleatas no Sofista”. In MORAVCSIK, J. Platão 

e platonismo. Trad. Cecília C. Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2006, p. 185-230. 

OWEN, G. E. L. “Lógica e metafísica em algumas obras iniciais de Aristóteles”; trad. Luís M. N. 

Fontes. In ZINGANO, M. (org.) Sobre a Metafísica de Aristóteles: textos selecionados. São 

Paulo: Odysseus, 2005, p. 177-204. 

PLATÃO Sofista. Trad. José Paleikat e João Cruz Costa. In Platão, col. Os pensadores. São Paulo: 

Abril, 1974, p. 127-195. 

PARMÊNIDES. “Doxografias e fragmentos”. In SOUZA, J.C. (org.). Os pré-socráticos. São 

Paulo: Abril, 1974, p. 143-151. 

Observações: A bibliografia diz respeito ao conteúdo das primeiras seis aulas.  
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