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Ementa: Discussão de pressupostos teóricos e práticos da pesquisa em Filosofia.

Objetivos: O curso visa introduzir aspectos metodológicos (teóricos) e práticos da

pesquisa em Filosofia e a elaboração, por parte do aluno, de um Projeto de Pesquisa.

Parte teórica: Aulas expositivas e discussão sobre textos-chave voltados para o método

da investigação filosófica. Objetivo: estudo e aplicação dos métodos de interpretação na

história da filosofia.
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Parte prática: duas etapas: 1. Estudo dos elementos do projeto (capa, introdução,

justificativa, desenvolvimento, citação, referências bibliográficas, tamanho de fonte,

etc.). 2. Desenvolvimento de um projeto. A partir desse momento, atenderei os alunos

individualmente, lendo e comentando os textos produzidos.

Conteúdo programático:

1 – Método genético e método dogmático; 2 – Ordem das razões e ordem das matérias;

3 – Estruturalismo e história da filosofia; 4 – Elementos do texto filosófico acadêmico;

5 – Produção de projeto de pesquisa.

Método: aulas expositivas, discussões e exercícios em sala de aula.

Avaliação: Nota de trabalho e do projeto de pesquisa/2.

PCC: As atividades relativas à Prática como Componente Curricular (PCC) da

disciplina envolverão a realização conjunta de um projeto de pesquisa, bem como sua

apresentação em forma de seminários.

5ª hora: hora livre, reservada para o aluno realizar as leituras indicadas em sala de aula,

bem como para produzir um projeto de pesquisa.
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