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Ementa: pesquisa de um tema e/ou obra, escola, pensador de filosofia com orientação de um 

ou mais professores da UFES. Esta atividade deve, além de encaminhar à monografia, resultar 

na elaboração de um trabalho a ser apresentado no evento anual do Departamento, o Seminário 

Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão em Filosofia. 
. 

Objetivo Específico (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 

definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização e/ou 

definição dos conteúdos programáticos) 

 

Capacitar o aluno a realizar um trabalho de pesquisa. 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e melhor 
explicitados nos objetivos específicos) 

 
  
1. Compreensão do escopo de uma monografia de conclusão de curso;  
2. Escolha do tema, autor e abordagem a ser trabalhado no projeto;  
3. Escolha do professor orientador;  
4. Elaboração de um projeto de monografia de conclusão de curso.  
 
Ao final do curso, o aluno deverá ter o seu projeto de monografia pronto, bem 
como a aceitação de um professor orientador para a sua monografia.  
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Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

 

Aulas expositivas sobre a prática de pesquisa em Filosofia.  

Atendimento individual aos(às) alunos(as), orientação para o desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa acadêmico, com vistas à elaboração de um projeto de monografia de conclusão 

de curso.  

 

Segundo a proposta de EARTE/UFES, aulas expositivas síncronas (= 25%), atividades remotas 

e apresentação de relatório de estudos (= 75%). A disciplina será oferecida por meio da 

plataforma digital CLASSROOM/MEET. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 
pesos conferidos a cada instrumento) 

 

A avaliação compreenderá a realização de atividades assíncronas longo do semestre e de duas 

provas e/ou trabalhos.  

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

 
1. ECO, Umberto. Como Se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. Col. Estudos 85.  

 

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Guia para 

normalização de referências: NBR 6023/2000. Vitória: EdUFES, 2001.  

 

3. 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.  

1.  

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. BRITO, E. F. & CHANG, L. H. Filosofia e método. São Paulo: Loyola, 2002.  

2. FOGEL, Gilvan. Que é filosofia? A filosofia como exercício de finitude.  

3. FOLSCHEID, D. Metodologia filosófica. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
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4. GONZÁLEZ PORTA, M. A. A filosofia a partir de seus problemas: didática e metodologia 

do estudo filosófico. São Paulo: Loyola, 2004.  

5. STEIN, E. Inovação na filosofia. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.  

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos nas 
aulas) 

 

Semana 01: Apresentar o escopo da atividade de pesquisa. 

 

Semana 02: Solicitar a apresentação por aluno do tema de pesquisa a ser desenvolvido como 

monografia, bem como a indicação do professor orientador.  

 

Semana 04 até a semana 15: Desenvolvimento e apresentação dos temas pesquisados por cada 

aluno. 
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