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Teórica Exercício Laboratório

60 horas

Ementa: Pesquisa de um tema e/ou obra, escola, pensador de filosofia com orientação de um ou 
mais professores de filosofia da UFES. Esta atividade deve, além de encaminhar à monografia, 
resultar na elaboração de um trabalho a ser apresentado num evento anual do Departamento, o 
Seminário Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão em Filosofia.

Objetivos Específicos

O estudante deverá ser capaz de elaborar um trabalho de pesquisa.

Conteúdo Programático

Orientação sobre o processo de elaboração, apresentação e submissão de um trabalho de pesquisa
em Filosofia.

Metodologia

Metodologia de exposição dialogada e/ou ativa por aulas síncronas e atividades assíncronas, sendo 
que as aulas síncronas serão de no mínimo 25% da carga horária. As atividades síncronas e 
assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina, 
facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação; 
além disso, haverá no início da transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é
proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização.
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 
A avaliação da disciplina contará como atividades assíncronas e totalizará 10 pontos que serão 
divididos processualmente em 6 (seis) etapas/atividades individuais de pesquisa e de socialização da 
proposta final de Projeto:
1. Entrega do Título (mesmo que seja provisório) do futuro trabalho. Favor evitar temáticas 
assaz genéricas; para tanto, seria conveniente delimitar o tema a partir de um autor/obra da tradição 
filosófica (até o dia 16/09 - valor: até 0, 5 ponto); 
2. Entrega das Referências, com pelo menos 5 referências onde devem constar o nome do autor,
título da obra, local de publicação, nome da editora, data da publicação e as páginas do artigo ou 
capítulo (até o dia 30/09 - valor: até 0, 5 ponto);
3. Entrega do Desenvolvimento, com boa fundamentação teórica e referenciada 
bibliograficamente - no mínimo 08 páginas. Nesse caso, evidentemente, após possíveis correções de 
caráter pedagógico, sua versão definitiva poderá ser entregue num momento posterior de elaboração 
do trabalho acadêmico (até o dia 28/10 - valor: até 2,5 pontos);
4. Entrega da Introdução e da Conclusão (até o dia 18/11 - valor: até 1 ponto);
5. Entrega de Trabalho Acadêmico, em torno de 10 páginas. Além dos itens acima, o Projeto 
deve apresentar também capa e paginação; quanto à formatação: folha A4; Times New Roman, fonte 
12; espaço entre linhas de 1,5 cm (prazo máximo de entrega: até o dia 02/12 - valor: até 5 pontos);
6. Submissão do trabalho a um periódico de Filosofia – a prova da submissão é o envio do 
artigo e da mensagem como cópia oculta para o meu e-mail (até o dia 09/12 - valor: até 0,5 ponto).

Bibliografia básica

GENTIL, H. S. Convite à pesquisa em Filosofia e Ciências Humanas: orientações básicas para a 
formulação de um projeto. In: Integração, 41, abr-jun (2005): 169-174. 
SEVERINO, A. J. Como ler um texto de filosofia. São Paulo: Paulus, 2008.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Guia para 
normalização de referências: NBR 6023/2000. Vitória: EdUFES, 2001. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Normalização e 
apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos: guia para alunos, professores e pesquisadores 
da UFES. Vitória: EdUFES, 2005. 

Bibliografia complementar

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. Metodologia filosófica. Trad. de Paulo
Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (1992). 
PORTA, Mario González. A filosofia a partir de seus problemas: Didática e metodologia de estudo 
filosófico. 2º ed. São Paulo: Loyola, 2004. 
SAVIAN FILHO, Juvenal. Argumentação: a ferramenta do filosofar. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2010. (Col. Filosofias: o prazer de pensar). 
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002.
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Cronograma 

Semana 01: Apresentação do Plano de Ensino e introdução à metodologia de pesquisa em Filosofia

Semana 02: Temas filosóficos

Semana 03: Entrega do Título

Semana 04: Como escolher as referências bibliográficas: artigos e livros

Semana 05: Acesso ao Portal de Periódicos da Capes – como acessar remotamente
http://www.prppg.ufes.br/portal-de-peri%C3%B3dicos-da-capes-acesso-remoto-cafe-e-sar

Semana 06: Entrega das Referências

Semana 07: Orientação para o trabalho de pesquisa

Semana 08: Orientação para o trabalho de pesquisa

Semana 09: Orientação para o trabalho de pesquisa

Semana 10: Orientação para o trabalho de pesquisa 

Semana 11: Orientação para o trabalho de pesquisa

Semana 12: Entrega do Desenvolvimento 

Semana 13: Entrega da Introdução e da Conclusão 

Semana 14: Entrega de Trabalho Acadêmico

Semana 15: Submissão do trabalho a um periódico de Filosofia

OBS: Para orientação sobre os estudos e para enviar as atividades, favor entrar em contato comigo pelo e-
mail marcelobarreira@ymail.com
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