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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96h (40h teóricas; 56h práticas – PCC)1 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h teóricas; 4h práticas                   
EMENTA: Espaço de integração entre professoras/es e licenciandas/os. Orientações 

metodológicas e procedimentos didáticos adotados pelo corpo docente no ensino de 

diferentes autoras/es e tópicos específicos de filosofia. Intervenções práticas dos estudantes 

(aulas, oficinas...) seguidas de discussão e avaliação pelos professoras/es do curso. 

 

OBJETIVO GERAL: Integrar o corpo docente da FAFIL às atividades do Núcleo 

Específico Obrigatório do curso de Licenciatura visando contribuir com a reflexão teórica, 

a pesquisa e as práticas de ensino em filosofia realizadas pelas/os estudantes na graduação.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Professoras/es: compartilharão orientações metodológicas e procedimentos 

didáticos utilizados em seus cursos e aulas, quando planejam o ensino das/os 

autoras/es que pesquisam ou quando planejam trabalhar com tópicos específicos de 

filosofia. 

• Estudantes: apresentarão seus projetos de pesquisa por meio dos quais as conexões 

entre teorias e práticas de ensino em filosofia sejam postas em discussão e avaliação.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

▪ Apresentação e discussão do plano da disciplina tendo como referência o PPC do 

curso de Filosofia (Licenciatura) da UFG 

▪ Estudo preparatório e elaboração de um programa com vistas à organização de um 

seminário a ser realizado ao final do curso. 

 

METODOLOGIA 

 

▪ O programa do seminário será elaborado com a participação das/os alunas/os 

matriculados na disciplina. A proposta, como já mencionado, é promover interações 

entre professoras/es e estudantes do curso de Licenciatura da FAFIL. No entanto, o 

seminário poderá contar também com a participação de professoras/es de outras 

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

<https://filosofia.ufg.br/p/29565-licenciatura> 
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instituições, do Ensino Médio, por exemplo, a depender da recepção da proposta do 

seminário pelas/os estudantes e das discussões que se seguirão no planejamento e 

escolha do melhor formato.2  

▪ Com a iniciativa de criação da disciplina, assegura-se que o(a) licenciado(a) tenha 

uma formação em pesquisa e que a dimensão prática da formação seja exercitada 

interdisciplinarmente desde o início de sua formação, por meio da conexão entre 

teoria e prática filosóficas (Cf. PPC, 2018, p. 31). Nesse sentido, a disciplina de 

“Seminário de Práticas de Ensino” é um espaço aberto às experiências que as/os 

alunas/os estão tendo também em outras disciplinas do curso, bem como no Estágio, 

daí seu caráter (inter) disciplinar.     

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (para atribuição das notas) 

 

. N1: participação qualificada nas rodas de discussão dos textos selecionados para o estudo 

preparatório do seminário (0 a 2) 

. N2: participação, com comprometimento e envolvimento, na elaboração do programa e 

organização do seminário (0 a 2) 

. N3: participação no seminário, com apresentação de trabalho (0 a 5)    

. N4: avaliação conjunta (0 a 1) 
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Complementar 

 

A ser definida de acordo com os temas e autoras/es a serem discutidos no seminário.  

 

 

 
2 O seminário é uma atividade que poderá ser incluída nas ações do Kalós – Laboratório do Curso de Licenciatura 

em Filosofia da UFG (a discutir).  
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