PLANO DE ENSINO
Campus Avançado de Barracão do IFPR
1) Dados de Identificação
Disciplina: Filosofia I.
Carga horária (hora aula): 40 horas.
Carga horária semanal: 1 hora/aula.
Ano: 2017.
Curso: Ensino Médio Integrado–Técnico em Administração.
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.
Período Letivo: 1º Ano.
Professor: Mateus Romanini.

2) Ementa:
Introdução à Filosofia: Do mito à filosofia; Características do pensamento
filosófico. Filosofia antiga: Período cosmológico; Período Antropológico.
Filosofia Medieval e a Renascença: a conciliação entre fé e razão; o
surgimento da teologia e a argumentação bíblica; crítica à igreja e a Reforma
Protestante. Filosofia Moderna e o Iluminismo: empirismo e racionalismo;
aperfeiçoamento através da razão. Filosofia Contemporânea: filosofia nos
séculos XIX e XX; os herdeiros da modernidade; o pensamento pós-moderno.

3) Competência (Objetivo Geral):
C1 – Introduzir a filosofia enquanto atividade e instrumento crítico e reflexivo
para o processo de aquisição de conhecimento, compreensão da realidade e
de formação de atitudes para agir.

4) Habilidades (Objetivos Específicos):
H1 - Conhecer como ocorreu o surgimento do pensamento filosófico na Grécia
antiga e de que modo ele se desenvolveu ao longo da sua história e contextos
sociais;

1
Plano de Ensino de Filosofia I

H2 - Compreender em que consiste a atividade filosófica no processo de
aquisição de conhecimento e compreensão da realidade;
H3 - Identificar, analisar e avaliar o impacto das ideias filosóficas sobre o
conhecimento e a sociedade;
H4 - Discutir os conceitos básicos que fundamentam e guiam a atividade
filosófica;
H5 - Compreender os fundamentos da filosofia e como ela se relaciona com os
demais saberes e disciplinas;
H6 - Relacionar o conhecimento filosófico com nosso cotidiano;
H7 - Utilizar a filosofia como ferramenta empreendedora no mercado de
trabalho.

5) Programa da disciplina:
Bimestre
1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Conteúdos Específicos
Do Mito à Filosofia: A Emergência do Pensamento
Filosófico; Período cosmológico; Período antropológico.
A Filosofia Medieval: Patrística e Escolástica. Santo
Agostinho e os Pais da Igreja; São Tomás de Aquino e
as Provas da Existência de Deus; O Renascimento e a
busca do saber pela ciência. Francis Bacon: os ídolos e
o método indutivo.
A Filosofia Moderna e o Iluminismo. Penso, Logo
Existo. O ceticismo de Hume. Kant e a busca por
esclarecimento.
A Filosofia Contemporânea. Filosofia analítica e
Filosofia Continental. A pós-modernidade e o fim das
metanarrativas.

6) Metodologia:
Aulas expositivas abertas ao debate, com a utilização de lousa e
utilização de apresentação de slides por meio de retroprojetor. Será utilizado
equipamento multimídia como complemento quando necessária a projeção de
vídeos e demais ferramentas multimídias. Serão utilizados também, além do
livro didático, imagens e textos impressos.
Buscar-se-á a formação de grupos de debate dirigidos pelo professor,
visando o engajamento dos(as) estudantes na busca do conhecimento sobre
os assuntos e conteúdos abordados, sempre levando em consideração suas
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experiências pessoais locais, fazendo com que os(as) estudantes sejam
sujeitos de seu pensar e do conhecimento que estão apreendendo, discutindo
o seu cotidiano e sua própria visão da realidade.
Ao longo do ano letivo poderão ser adotadas outras metodologias e
bibliografias conforme a situação e o conteúdo trabalhados.

7) Avaliação:
Em conformidade com a portaria 120, de 06 de agosto e 2009, que
estabelece os critérios de avaliação do processo ensino aprendizagem, será
feita uma avaliação continuada, formativa, diagnóstica e somativa durante todo
o processo de ensino-aprendizagem, incentivando a participação ativa do
estudante na solução de problemas. Serão utilizados como instrumentos para
avaliação provas escritas sem consulta, trabalhos individuais e em grupo, além
da produção e apresentação de textos e casos para discussão visando a
aplicação dos conhecimentos apreendidos com seu estudo e no decorrer das
aulas. Para as provas e trabalhos serão respeitados os seguintes critérios:

a) O(A) estudante desenvolveu todos os aspectos exigidos pelo professor;
b) A resposta está correta;
c) O(A) estudante obedeceu a gramática e forma da língua portuguesa;
d)

O(A)

estudante

desenvolveu

argumentação

própria

utilizando

sua

criatividade.
e) O(A) estudante respeitou ao prazo na entrega dos trabalhos.
f) O(A) estudante apresentou suas ideias com clareza.

Ao ser bem sucedido em todos os critérios ou se sobressair de forma
excepcional na maioria deles, o(a) estudante receberá o conceito A; ao ser bem
sucedido em, pelo menos, quatro desses critérios o(a) estudante receberá
conceito B; o sucesso em três desses critérios acarretará o conceito C; e, por
fim, o sucesso em menos de três desses critérios, caso de plágio ou não
entrega de avaliações o conceito atribuído será D.
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Além desses instrumentos, serão avaliados também a assiduidade e
pontualidade do(a) estudante tanto com relação às aulas quanto ao
cumprimento das datas previstas para a entrega das avaliações.
Além das avaliações, serão levados em consideração para a atribuição
dos conceitos bimestrais e final a participação em aula, a cooperação com os
colegas e a participação nos debates.
Ao longo do bimestre serão realizadas, pelo menos, uma avaliação
parcial e uma avaliação bimestral. As avaliações parciais serão compostas por
trabalhos individuais e/ou em grupo, produção e apresentação de textos e
sínteses dos grupos de discussão. Ambas as avaliações poderão ser
realizadas em sala de aula ou em casa, conforme o andamento da disciplina. A
avaliação bimestral será composta de questões objetivas e dissertativas e
ocorrerá sempre no final do bimestre e contemplará todo o conteúdo até então
estudado.
Lembrando que, segundo o art. 9º da portaria supracitada, o processo de
avaliação utilizado pelo IFPR Campus Avançado Barracão se dá de forma
conceitual. Os resultados das avaliações serão expressos pelos seguintes
conceitos:
“A” quando a aprendizagem do aluno foi PLENA, atingiu todos os objetivos
propostos no processo e aprendizagem.
“B” quando a aprendizagem do aluno foi PARCIALMENTE PLENA, atingindo
níveis desejáveis de objetivos propostos.
“C” quando a aprendizagem do aluno foi SUFICIENTE, e atingiu níveis
aceitáveis de objetivos propostos.
“D” quando a aprendizagem do aluno foi INSUFICIENTE, e não atingiu os
objetivos propostos.
O(A) estudante que obtiver conceito D ou que o docente considere
necessário reforço no tocante aos conteúdos trabalhados DEVERÁ comparecer
no apoio ao discente às terças-feiras, às quartas-feiras ou às quintas-feiras no
período vespertino para recuperação paralela de conteúdo. No decorrer dos
bimestres ocorrerá também recuperações continuadas durante os horários das
disciplinas utilizando-se das avaliações supracitadas.
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8) Bibliografia Básica:
ALVES, R.Filosofia da ciência. São Paulo: Brasiliense, 1982.
ARAÚJO, I. L. Introdução à filosofia da ciência. Curitiba: Ed. UFPR, 2003.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
_______. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume Único. São Paulo:
Ática, 2010.
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Filosofia.
Paraná: Secretaria de Estado da Educação do Paraná – Departamento de
Educação Básica, 2008.
8.1) Bibliografia Complementar:
ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982.
BAGGINI, J. O Porco Filósofo: 100 Experiências do Pensamento. Rio de
Janeiro: RelumeDumará, 2006.
CHATELET, François. História da Filosofia: Ideias, Doutrina. V.8. Rio de
janeiro: Zahar, 1974.
CHAUÍ, M. O que é ideologia (Ver. e ampl.). Col. Primeiros Passos. São
Paulo: Brasiliense, 2001.
LAW, Stephen. Guia Ilustrado Zahar: Filosofia. 2°ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2009.
________. Os Arquivos Filosóficos. São Paulo: Martins fontes, 2003.
OSBORNE, Richard. Filosofia para Principiantes. 4°ed. Rio de Janeiro:
Objetiva, 1998.
POUZADOUX, Claude. Contos e Lendas da Mitologia Grega. São Paulo:
Companhia das Letras, 2001.
SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-Socráticos: Primeiros mestres da
Filosofia e da Ciência Grega. 2ºed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: Os Caminhos do Conhecimento. São
Paulo: Odysseus, 2002.
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