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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL001 

 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 85 h 5 FIL063  INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Ementa: O que é Filosofia; problemas gerais: conhecimento, ciência, política, moral, 

estética, antropologia filosófica, lógica, correntes contemporâneas. A carga horária prática 
da disciplina será contemplada, principalmente, através da realização de seminários 
temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

 

Ementa:  

Ementa: O que é Filosofia; problemas gerais: conhecimento, ciência, política, moral, 

estética, antropologia filosófica, lógica, correntes contemporâneas. A carga horária 
prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da realização de 
seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo 
professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL002  

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA 85 

h 

 

5 FIL062  HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA 

I 68 h 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Primórdios da explicação do ser [o real]. Filosofias do período da decadência grega, 
ressaltando as filosofias do período naturalista ou pré-socrático. Principais problemas e 
ideias presentes nos sofistas; Sócrates; Platão; Aristóteles. Filosofia de Aristóteles: 
metafísica, epistemologia, ética, psicologia e biologia.  A carga horária prática da 
disciplina será contemplada, principalmente, através da realização de seminários 
temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo dirigidos pelo professor. 
 

 

Ementa:  

O curso pretende apresentar a ambiência cultural e literária na qual surgiram os 
primeiros filósofos do ocidente, chamados de pré-socráticos, em suas principais 
concepções e léxico, sua relação com a cultura oral e literária, o socratismo e suas 
características, bem como as matrizes de pensamento platônico e aristotélico. Trata 
da questão da arché na filosofia pré-socrática, da pesquisa que realizaram esses 
primeiros filósofos acerca da phúsis, das mudanças epistemológicas introduzidas 

pelo socratismo, a interpretação do socratismo por Platão, bem como do significado 
do combate sistemático à sofística. Serão abordadas as teses mais importantes do 
platonismo, a leitura e a crítica de alguns aspectos dessa filosofia platônica por 
Aristóteles, em sua concepção de conhecimento do ser, de ciência e da dialética. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL004 

 

 

TEORIA DO CONHECIMENTO 85 h 5 FIL077 TEORIA DO CONHECIMENTO 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Definição do conceito de conhecimento. Estrutura, natureza e fontes do conhecimento humano. Ceticismo. 
Internalismo e externalismo epistêmico. Fundacionismo e coerentismo. Problemas filosóficos da análise sobre 
o conhecimento. Desafios propostos pelas teorias céticas. A carga horária prática da disciplina será 
contemplada, principalmente, através da realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e 
trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

 
 

Ementa:  

Definição do conceito de conhecimento. Estrutura, natureza e fontes do conhecimento humano. 
Ceticismo. Internalismo e externalismo epistêmico. Fundacionismo e coerentismo. Problemas filosóficos 
da análise sobre o conhecimento. Desafios propostos pelas teorias céticas. A carga horária prática da 
disciplina será contemplada, principalmente, através da realização de seminários temáticos, trabalhos 
de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL005 

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 

A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 

COLONIAL 85 h 

5 FIL075 HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

MEDIEVAL 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

4 

 

 

5 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

Ementa:  
 

Configuração e problemas da teologia-filosófica de Tomás de Aquino, resultante de 
sínteses da linha de Aurélio Agostino e da linha naturalista da compreensão de 
Aristóteles, do hispano-árabe Averróis. Questionamentos a Tomás por Duns Scoto, 
Buenaventura e Guilherme de Occam. Conexões da tradição medieval europeia com a 
tradição colonial hispano e luso-americana. A carga horária prática da disciplina será 
contemplada, principalmente, através da realização de seminários temáticos, trabalhos 
de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

Ementa:  

 

Abordar temas, textos e autores fundamentais para a compreensão da História da 
filosofia Medieval, apresentando questões e conceitos que estão presentes nas 
obras de filósofos importantes do período. A influência da filosofia antiga também 
estará contemplada, com ênfase na recepção das obras de Aristóteles. 
 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL006 

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA 

85 h 
5 FIL065 HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

MODERNA I 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  Ementa:  
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Filosofia do Renascimento ao Iluminismo. Conhecimento dos principais 
problemas debatidos na Filosofia Europeia na Idade Moderna. Renascimento;  
Res cogitans e res extensa em Descartes; A monadologia de Leibniz; Ética e 
metafísica em Espinosa; O empirismo; O Iluminismo francês;  O idealismo 
transcendental de Kant; Reflexão sobre a atualidade desses problemas e sua 
influência no pensamento contemporâneo. A carga horária prática da disciplina 
será contemplada, principalmente, através da realização de seminários 
temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

 
Trata das questões fundamentais da Filosofia Moderna a partir da seleção 
de textos e da crítica histórica de diversos matizes. Leitura crítica da 
pesquisa histórico-filosófica acerca dos principais temas da Filosofia 
Moderna. 
 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL010 

 

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

CONTEMPORÂNEA 85 h 
5 FIL076 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

CONTEMPORÂNEA I 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Análise das principais abordagens e conceitos do pensamento filosófico 
contemporâneo: Crítica à Metafísica, Fenomenologia, Estruturalismo, 
Existencialismo, Marxismo, Escola de Frankfurt, Filosofia Analítica, Círculo de 
Viena, filosofia francesa contemporânea. A carga horária prática da disciplina 

Ementa:  
 
Correntes, tendências, problemas, matizes, e autores das tradições 
filosófica inglesa, francesa e alemã da primeira metade do século XX. 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

será contemplada, principalmente, através da realização de seminários 
temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL011 

 

 

 

LÓGICA 85 h 5 FIL074 

 

 LÓGICA 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Noções elementares de Lógica; o Órganon de Aristóteles; a proposição; dedução e 
indução; o silogismo. Forma e função do discurso; justificação de afirmações; 
reconhecimento e elaboração de argumentos; verdade e validade; falácias.  
Falsificacionismo. A ciência contemporânea e a noção de modelo. A carga horária prática 
da disciplina será contemplada, principalmente, através da realização de seminários 
temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos pelo professor. 

Ementa:  

 

Noções elementares de Lógica; o Órganon de Aristóteles; a proposição; dedução e 
indução; o silogismo. Forma e função do discurso; justificação de afirmações; 
reconhecimento e elaboração de argumentos; verdade e validade; falácias. 
Falsificacionismo. A ciência contemporânea e a noção de modelo. 
 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL013 

 

 

 

EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS - 

HUMANAS, SOCIAIS E NATURAIS 85 

h 

5 FIL089  EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS - 

HUMANAS, SOCIAIS E NATURAIS 

68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Conhecimento; Verdade e confiabilidade; Critérios de validade para o conhecimento 
científico; Ciência antiga, ciência moderna; Ciências naturais; Ciências sociais; Ciências 
humanas; Identificar os critérios empregados pela epistemologia para estudo das 
ciências; Comparação das epistemologias da ciência ao longo da história; Elementos em 
comum entre ciências naturais, humanas e sociais, capazes de aglutiná-las sob a 
denominação “ciência”; Correlação das necessidades epistemológicas à natureza da 
pesquisa em cada grande área do conhecimento; Reflexão sobre a questão dos limites 
paradigmáticos como condição geradora de novas possibilidades epistemológicas. 
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos 
pelo professor. 
 

Ementa:  

Conhecimento; Verdade e confiabilidade; Critérios de validade para o conhecimento 
científico; Ciência antiga, ciência moderna; Ciências naturais; Ciências sociais; 
Ciências humanas; Identificar os critérios empregados pela epistemologia para 
estudo das ciências; Comparação das epistemologias da ciência ao longo da 
história; Elementos em comum entre ciências naturais, humanas e sociais, capazes 
de aglutiná-las sob a denominação “ciência”; Correlação das necessidades 
epistemológicas à natureza da pesquisa em cada grande área do conhecimento; 
Reflexão sobre a questão dos limites paradigmáticos como condição geradora de 
novas possibilidades epistemológicas. 
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 
 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL017 

 

 

 

 

FILOSOFIA POLÍTICA 85 h 5 FIL068 

 

FILOSOFIA POLÍTICA 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  
 

O Contratualismo político europeu e suas relações com os períodos colonial e 
independentista liberal na América Latina; O Contratualismo político em Thomas Hobbes, 
John Locke e Jean J. Rousseau; Principais abordagens da Filosofia Política desde a 
antiguidade até o pensamento contemporâneo.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 
 

Ementa:  

 

O Contratualismo político europeu e suas relações com os períodos colonial e 
independentista liberal na América Latina; O Contratualismo político em Thomas 
Hobbes, John Locke e Jean J. Rousseau; Principais abordagens da Filosofia Política 
desde a antiguidade até o pensamento contemporâneo.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

FIL021 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 85 h 5 FIL081 

 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 68 h 

 

+ Optativa Complementar (85hs = 5 

créditos, para abater 1/5, ou seja, 17hs = 

1crédito, apenas para alunos que 

cursaram disciplinas do PPC antigo na 

sua versão nova, com menos créditos) 

4 

 

 

5 

Ementa:  

Problemas fundamentais da análise conceitual; Funções da linguagem; Relações entre 
linguagem, pensamento e realidade; Teorias da referência e significado; Verificacionismo 
e filosofia da linguagem ordinária.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 
 

 

Ementa:  

Problemas fundamentais da análise conceitual; Funções da linguagem; Relações 
entre linguagem, pensamento e realidade; Teorias da referência e significado; 
Verificacionismo e filosofia da linguagem ordinária.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL008 

 

 

 

 

 

Introdução a problemas da Filosofia 

Latino Americana 

4 FIL066 Problemas da Filosofia Latino 

Americana 

 

4 
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Ementa:  

Problemas filosóficos herdados, contradições, possibilidades e perspectivas na esfera 
explícita da metafísica e da subjetividade; no relacionamento com o processo do 
liberalismo; na filosofia universitária; nos sistemas partidários e dos movimentos políticos; 
no processo, história e geopolítica do conhecimento; e nos movimentos sociais, culturais 
e artísticos de origem popular. Crítica às limitações, alcances e distorções das filosofias 
da tradição no século XX. Avaliação crítica dos problemas multilaterais visíveis em nossa 
tradição hispano e luso-americana.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 

Ementa:  

Problemas filosóficos herdados, contradições, possibilidades e perspectivas na 
esfera explícita da metafísica e da subjetividade; no relacionamento com o processo 
do liberalismo; na filosofia universitária; nos sistemas partidários e dos movimentos 
políticos; no processo, história e geopolítica do conhecimento; e nos movimentos 
sociais, culturais e artísticos de origem popular. Crítica às limitações, alcances e 
distorções das filosofias da tradição no século XX. Avaliação crítica dos problemas 
multilaterais visíveis em nossa tradição hispano e luso-americana.  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). (só título e ementa mudaram) 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL016 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA DA MENTE 68 h 4 FIL080 

 

FILOSOFIA DA MENTE 68 h 

 

4 

 

Ementa:  

O problema mente/corpo; Natureza e propriedades dos estados mentais; Percepção, 
memória e representação; Consciência e processos cognitivos; Reducionismo e 
funcionalismo;  A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, 
através da realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em 
grupo dirigidos pelo professor. 

Ementa:  

Apresentar temas fundamentais para o estudo da filosofia da mente, tais como: 
concepções acerca da natureza mente, o problema mente-corpo, a tradição dualista 
e as oposições ao dualismo, sobre a percepção e a intelecção, sobre a 
intencionalidade e sobre a consciência 
 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   
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FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES 

 

 

 

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). (só ementa e bibliografia mudaram) 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 

FIL0009 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 68 h 4 FIL0069 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 68 h 4 

 

Ementa:  
 

A natureza do discurso filosófico; Filosofia e Método; Tema, tese, problema; Rigor e 
racionalidade; Argumentação e fundamentação filosófica; A história da Filosofia a partir 
de seus problemas; Temáticas e áreas da Filosofia; Leitura e compreensão de textos 
filosóficos; Produção de projeto de pesquisa;  
A carga horária prática da disciplina será contemplada, principalmente, através da 
realização de seminários temáticos, trabalhos de pesquisa e trabalhos em grupo, dirigidos 
pelo professor 

Ementa:  

 

História, educação e pedagogia; práticas educativas na Grécia, Roma e na 
Escolástica; teorias da Educação Moderna e Contemporânea; Educação na América 
Latina: educação jesuítica, a educação na formação e no desenvolvimento dos 
estados latino-americanos; reformas educativas e 
cultura escolar do século XX. 

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). (só ementa e bibliografia mudaram) 

 

Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA Curso/Instituto: ILAESP FILOSOFIA LICENCIATURA 

Componente da Matriz do curso solicitante Componente a ser considerado equivalente 

Código Nome do Componente Créd Código Nome do Componente Créd 
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FIL022 

 

 

 

 

Pesquisa filosófica e projeto 68 h 4  FIL064 

 

Leitura e Escrita Filosófica 68 h 4 

 

Ementa:  
 

A natureza do discurso filosófico; Filosofia e Método; Tema, tese, problema; Rigor e 
racionalidade; Argumentação e fundamentação filosófica; A história da Filosofia a partir 
de seus problemas; Temáticas e áreas da Filosofia; Leitura e compreensão de textos 
filosóficos; Produção de projeto de pesquisa.  A carga horária prática da disciplina será 
contemplada, principalmente, através da realização de seminários temáticos, trabalhos 
de pesquisa e trabalhos em grupo, 
dirigidos pelo professor. 
 

Ementa:  

 

Procura preparar o aluno para os desafios do trabalho com textos, desenvolvendo 
rudimentos de leitura e escrita especializada na área de filosofia. 
Trata de diagnosticar e explicitar níveis de leitura e níveis diversos de atenção 
necessários à compreensão de documentos históricos e textos interpretativos, bem 
como exercitar a precisão da habilidade escrita.  
Esta disciplina objetiva introduzir à leitura filosófica através do estudo das principais 
formas de produção escrita da história da filosofia. Ademais, espera-se desenvolver 
exercícios de elaboração de textos que sejam adequados à argumentação filosófica.  

Parecer: (x) Favorável   (  ) Desfavorável   

Justificativa: Adaptação de carga horária entre matérias do PPC antigo (até 2017) com as do PPC novo (2018 em diante). 

Disciplina que não chegou a ser oferecida até a reforma do PPC e agora tem essa exclusiva correspondente. 

 

 

Presidente do colegiado: ______________________            Secretário do colegiado: __________________________          

 

Foz do Iguaçu, 22 de Novembro de 2018. 
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