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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h teóricas; 4h práticas                   
EMENTA: Espaço de experimentação do pensamento, de pesquisa, produção de 

conhecimento e de criação de novas práticas e metodologias de ensino. Produção de 

materiais didáticos, planos de ensino e planos de aula. Estudo das condições de 

aplicabilidade das novas tecnologias no ensino e   aprendizagem da Filosofia. Realização de 

atividades e projetos interdisciplinares. 

 

OBJETIVO GERAL: A partir da bibliografia da disciplina, analisar os textos, as 

produções visuais e outros materiais produzidos pelas/os estudantes da Licenciatura em 

Filosofia da UFG (em disciplinas e projetos), com vistas a selecioná-los para publicação, 

Feito isso, dar continuidade ao trabalho de criação de um site do Laboratório Kalós, 

iniciado com a turma de 2022-1. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

▪ Criar um arquivo de memórias do Kalós - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o 

Ensino da Filosofia (2009-2015), em funcionamento desde então como Laboratório 

do curso de Licenciatura ao qual esta disciplina está integrada; 

▪ Ler, selecionar e avaliar, de forma coletiva, o material a ser publicado no site (em 

construção) e, ao mesmo tempo, elaborar os textos de apresentação desse material; 

▪ Divulgar neste site as atividades que, em parceria com o Kalós, foram realizadas 

pelo PIBID de Filosofia da UFG (2010-2018);  

▪ Divulgar, igualmente, atividades realizadas em outras disciplinas (como Estágios e 

Seminário de Práticas de Ensino), e/ou por iniciativa das/das estudantes nas 

monitorias e em outros espaços; 

▪ Discutir com as/os estudantes os limites e possibilidades de acesso ao conhecimento, 

compreensão e uso das tecnologias digitais, a partir da leitura de texto indicado na 

bibliografia básica, no qual as implicações desses recursos no campo da formação 

de professoras/es são problematizadas a partir do conceito de mediação. 

▪ Divulgar, enfim, a produção do curso de Licenciatura em Filosofia da UFG, para dar 

a conhecer a qualidade do trabalho que realizamos em nosso curso e para contribuir 

com quem possa ter interesse pelo Ensino de Filosofia. 

 
1 PCC – Prática como componente curricular (Cf. PPC da Licenciatura (pp. 24; 35; 36; 37). Disponível em: 

<https://filosofia.ufg.br/p/29565-licenciatura> 
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ATIVIDADES PREVISTAS (teóricas e práticas) 

 

▪ Apresentação do plano de ensino a partir de uma contextualização do lugar da 

disciplina no novo PPC da Licenciatura e sua relação com o Laboratório Kalós. 

▪ Leitura, análise e discussão dos textos da bibliografia básica por meio dos quais as 

relações entre filosofia e avaliação balizarão o estudo das condições de 

aplicabilidade das novas tecnologias no ensino e   aprendizagem da Filosofia. 

▪ Dar continuidade às atividades de leitura, análise e seleção do material a ser 

publicado no site do Kalós. 

▪ Elaboração (individual) de textos e inserção de imagens acerca do material 

selecionado. 

▪ Lançamento do site ao final do semestre. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades propostas envolvem uma articulação estreita entre teoria e prática, serão 

desenvolvidas de forma individual e coletiva, com o acompanhamento, mediação e 

orientação das professoras nas aulas semanais (teóricas). As atividades de estudo, pesquisa 

e organização do site estão contempladas na carga horária de PPC e serão realizadas 

extraclasse.   

 

AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de avaliação e atribuição de notas partirão dos seguintes requisitos:  

(i) Leitura prévia, compreensão e participação qualificada nas discussões em sala 

acerca dos textos estudados;  

(ii) Envolvimento e comprometimento das/os alunas/os com as atividades acima 

propostas; 

(iii) Mobilização adequada do material estudado e da bibliografia indicada e o uso 

correto da língua portuguesa na elaboração da escrita dos textos. 
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Complementar 
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Bibliografia de apoio 

 

Produções narrativas e visuais dxs estudantes do curso de Licenciatura em Filosofia da 

UFG. 
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