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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  

Nome da Disciplina: 
Seminário de Ensino em 

Filosofia - FIL 6091 

 

Pré-requisitos: 
Introdução à Pesquisa 

Filosófica 

 

Semestre: 2023/1 

Curso: Filosofia 

 

Turma: 05307 

 

Fase: 5.ª 

 

Tipo: Obrigatória 

 

Horário: 6.1330-5 

Carga Horária Total: 90 h/a 

 

PCC: 36 h/a 

 

 

Professoras: Cláudia P. Drucker e Franciele B. Petry E-mail: claudia.drucker@ufsc.br 

franciele.b.petry@ufsc.br 

Moodle (URL): https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=170235 

Ementa: 
Os pressupostos teórico-práticos do ensino em Filosofia. Prática da pesquisa sobre o ensino de filosofia.  

 

Objetivos: 

 Discutir os pressupostos teóricos presentes no debate sobre métodos de ensino de filosofia, na 

legislação nacional e em materiais didáticos.   

 Refletir sobre as contribuições dos clássicos para o ensino de filosofia 

 

Conteúdo Programático: 

1. Concepções de prática e ensino de filosofia 

2. A legislação sobre o ensino de filosofia 

3. Materiais didáticos de Filosofia 

4. Elaboração e execução de plano de aula  

 

Metodologia:  

Aulas expositivas dialogadas. Leitura e discussão de textos. Realização de atividades de prática como 

componente curricular. 

 

Avaliação: 

 

A média final será composta por duas médias parciais resultantes de avaliações realizadas por cada uma das 

docentes da disciplina.  

MP1: 1) Elaboração de um plano para uma aula curta em nível de ensino médio (peso de 50%); 2) trabalho 

escrito, com entrega dia 28/04, sobre um dos eixos temáticos discutidos (peso de 50%) 

 

MP2: será obtida por meio das seguintes avaliações com seus respectivos pesos: 
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1) Prova sobre a legislação do ensino de filosofia (40%) 

2) Relatório de análise de material didático e apresentação em sala de aula (30%)  

3) Elaboração de plano de aula (a ser entregue em duas versões) e realização de aula simulada (30%) 

 

PCC: Será realizado por meio das seguintes atividades: 1) análise de materiais didáticos de Filosofia, com 

elaboração de relatório e apresentação do mesmo em sala de aula; 2) elaboração de plano de aula e 

realização de aula simulada. As informações detalhadas sobre as atividades serão apresentadas em sala de 

aula e indicadas no Moodle. 

 

Observações:  

Em caso de necessidade de uma avaliação final de recuperação, conforme Art. 69, § 2o, da Resolução 

17/CUn/97, será realizada uma prova versando sobre todos os conteúdos da disciplina. 

 

Cronograma: 

Obs.: Se houver necessidade, o cronograma poderá ser alterado. As eventuais mudanças serão comunicadas 

com antecedência. O cronograma com indicação dos textos será disponibilizado no Moodle no início do 

semestre. 

 

Datas Conteúdos 

10/03  

 

 

Concepções de prática e ensino de filosofia – Profa. Cláudia P. Drucker 

 

17/03 

24/03 

31/03 

07/04 Feriado 

14/04 Concepções de prática e ensino de filosofia – Profa. Cláudia P. Drucker 

21/04 Feriado 

28/04 Concepções de prática e ensino de filosofia – Profa. Cláudia P. Drucker 

05/05 A legislação sobre o ensino de filosofia – Profa. Franciele B. Petry 

12/05 A legislação sobre o ensino de filosofia – Profa. Franciele B. Petry 

19/05 A legislação sobre o ensino de filosofia – Profa. Franciele B. Petry 

26/05 A legislação sobre o ensino de filosofia – Profa. Franciele B. Petry 

Realização de prova escrita 

02/06 Preparação das atividades referentes ao PCC – Profa. Franciele B. Petry 

09/06 Dia não letivo 

16/06 Materiais didáticos de Filosofia – Profa. Franciele B. Petry 

Apresentação dos relatórios de análise de material didático de filosofia  

23/06 Planos de aula – Profa. Franciele B. Petry 

Entrega da primeira versão do plano de aula  

30/06 Planos de aula – Profa. Franciele B. Petry 

Entrega da versão final do plano de aula e realização de aula simulada  

07/07 Recuperação 

12/07 Encerramento da disciplina.  
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