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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.

Objetivos Específicos

-  Possibilitar a reflexão a respeito da natureza da pesquisa filosófica.
-  Orientar procedimentos básicos de condução objetiva da investigação em filosofia.
-  Discutir  questões  como:  o  que  é  um  problema  filosófico?  Como  realizar  um
levantamento bibliográfico? Qual  a importância da exegese interpretativa dos textos
filosóficos? Como problematizar o texto objeto da pesquisa filosófica?
- Orientar procedimentos de delimitação rigorosa do objeto/tema da pesquisa filosófica
-  Apresentar  plataformas  virtuais  e  recursos  apropriados  para  o  procedimento  de
levantamento bibliográfico
-  Possibilitar  o  desenvolvimento  da  escrita  filosófica  em  plena  interlocução  com  a
bibliografia de estudo
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Conteúdo Programático 

O que é um problema filosófico? 
Realizando a escolha de um filósofo para a pesquisa.  
Escolhendo um tema de estudo nos domínios da obra do filósofo 
escolhido 
Procedimento básico da pesquisa filosófica: levantamento bibliográfico 
A importância do fichamento para a pesquisa filosófica 
Elaborando um título, resumo e palavras chave 
Delimitação do corpus da pesquisa: definição prévia da bibliografia a ser trabalhada 
Seminário de pesquisa filosófica com apresentação das propostas de estudo (resumo
e  bibliografia) 
Análise das propostas de estudo 
Apresentação de trechos selecionados da bibliografia da pesquisa em 
andamento 
Revisão bibliográfica e problematização da pesquisa filosófica 
Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto parcial 
Considerações a respeito das pesquisas em andamento 
Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto final 
Orientações finais

      Metodologia 

A disciplina  foi  organizada  buscando  atender  as  resoluções  que  orientam  o  EARTE
(Resoluções: 30/2020, 32/2020, 33/2020, 56/2020). Como recurso de interação em tempo
real  para  as  aulas  será  utilizada  a  plataforma  Google  Meet.  Como  recurso  para
disponibilização  dos  textos  da  disciplina  e  materiais  complementares  será  utilizado  o
Google Classroom. A carga horária de aulas síncronas será de 25% e o restante com
atividades assíncronas (leitura bibliográfica, fichamentos, pesquisas, redação acadêmica).

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

Relatórios de pesquisa semanais, indicando o andamento da pesquisa. Apresentação
oral  nas  etapas  de  formulação  da  proposta  de  estudo  inicial,  resultados  parciais  e
apresentação do texto final. 
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Cronograma 

Aula do dia: 04.11.2021. O que é um problema filosófico? 
Aula do dia: 11.11.2021. Realizando a escolha de um filósofo para a pesquisa.  
Aula do dia: 18.11.2021. Escolhendo um tema de estudo nos domínios da obra do filósofo 
escolhido 
Aula do dia: 25.11.2021. Procedimento básico da pesquisa filosófica: levantamento 
bibliográfico 
Aula do dia: 02.12.2021. A importância do fichamento para a pesquisa filosófica 
Aula do dia: 09.12.2021. Elaborando um título, resumo e palavras chave 
Aula do dia: 16.12.2021. Delimitação do corpus da pesquisa: definição prévia da bibliografia
a ser trabalhada
Aula do dia: 13.01.2022. Seminário de pesquisa filosófica com apresentação das propostas 
de estudo (resumo e  bibliografia) 
Aula do dia: 20.01.2022. Seminário de pesquisa filosófica com apresentação das propostas 
de estudo (resumo e  bibliografia) 
Aula do dia: 27.01.2022. Análise das propostas de estudo 
Aula do dia: 03.02.2021. Apresentação de trechos selecionados da bibliografia da pesquisa 
em andamento 
Aula do dia: 02.02.2022. Revisão bibliográfica e problematização da pesquisa filosófica 
Aula do dia: 17.02.2022. Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto 
parcial 
Aula do dia: 24.02.2022. Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto 
parcial 
Aula do dia: 03.03.2022. Considerações a respeito das pesquisas em andamento 
Aula do dia: 10.03.2022. Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto final 
Aula do dia: 17.03.2022. Seminário de Pesquisa Filosófica com apresentação do texto final 
Aula do dia: 24.03.2022. Orientações finais




