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Nome da Disciplina: FIL 5660 – Seminário de Ensino de Filosofia. 5ª fase.
Carga Horária: 108 h/a. (PCC 36 h/a)
Período: Noturno. 3ª 18:30 hs
SEMESTRE: 2015/I.
Professor: Dr. Cleber Duarte Coelho.
Ementa: Os pressupostos teórico-práticos da questão do método de ensino da filosofia.
Atividades práticas de ensino da filosofia.
Conteúdo programático
 Ensino da Filosofia e currículo: abordagem histórica.
 Filosofia como formação humana emancipatória.
 A organização do saber filosófico em sala de aula.
 Ensinar Filosofia ou ensinar a filosofar? Um diálogo (im) pertinente.
 A função social da Filosofia e seu ensino.
 Sobre a especificidade e o sentido do ensinar Filosofia.
 Formação docente: entre professores e filósofos.
 Ensino de Filosofia, instituições educativas e Estado.
 Filosofia no Ensino Médio: relatos de experiências.
 Ensino de filosofia e outras linguagens: cinema, música, literatura, artes plásticas.
 Proposta pedagógica (conteúdos, métodos e avaliação) do ensino de filosofia na
escola: Ensino Médio. (PCN’s)
 Em direção a uma didática Filosófica.
Metodologia: Aulas expositivas e dialogadas sobre textos previamente elencados, debates
envolvendo questões referentes à disciplina.
Formas de avaliação: 1) Cada acadêmico deverá produzir, individualmente, um ensaio
filosófico acerca de um dos temas previamente elencados pelo professor. (entre 5 - 10
páginas). As 36 h/a reservadas ao PCC devem ser dedicadas a este trabalho. 2) Haverá,
nas últimas aulas do semestre, a apresentação de uma aula de 30 a 40 minutos, também
individual, onde o acadêmico demonstrará, com base no temas sugeridos pelos PCN’s, a
forma como ministraria uma aula para uma turma de Ensino Médio. 3) Além disso, haverá
um seminário onde, de forma dialogada, debateremos temas pertinentes à disciplina. A
média destas três notas reunidas constituirá o conceito obtido na disciplina.
IMPORTANTE: A RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997,
dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC.
De acordo com o que consta no capítulo 4º, seção I. Art. 70 §2, da referida resolução, o
aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0
(três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.
§ 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do art. 70 terá sua nota final calculada
através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida

na avaliação estabelecida no citado parágrafo.
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Contatos com o professor através do e-mail: rebelc2000@yahoo.com.br
Horário de atendimento aos acadêmicos: 4ª feira: das 13:00 até as 14:00 horas.

