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PLANO DE ENSINO – Semestre 2019/1 
 

DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Filosofia  SIGLA: 3FLS003  

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA: Concepção de filosofia. O problema antropológico: natureza humana, 
racionalidade, ser-no-mundo, técnica, liberdade, intersubjetividade, dimensão 
ética, dimensão social, comunicação, o sentido da vida e a transcendência. 
Filosofia, Visão e Missão das empresas. Filosofia da Administração 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Proporcionar ao aluno a construção, o 
desenvolvimento e fortalecimento de uma postura crítico-questionadora perante 
os fatos e o próprio saber, bem como o acesso ao saber historicamente 
sistematizado enquanto será capaz de mostrar os aspectos envolvidos na 
origem e formação das ideias filosóficas. 

 

Objetivos Específicos: 
Elucidar os principais temas integrantes da problemática filosófica. 
Convidar o aluno a buscar diferentes maneiras de ver o problema, com as 
possíveis soluções que já foram elaboradas e, então, elaborar novos conceitos, 
exercitando a argumentação filosófica, através de raciocínios lógicos, coerentes 
e críticos. Assim o estudante perceberá o que está por trás das ideias e de 
como elas se tornam ideologias e terá condições de construir um pensamento 
autônomo e autêntico. 
Aprender os modos de como o pensamento se constitui historicamente. 
Exercer uma reflexão atuante por intermédio da capacidade de análise, 
abstração, argumentação e problematização. 
Entender a relação dos conhecimentos de uma sociedade com o seu sistema 
econômico e político no campo empresarial através da filosofia da 
administração 
Identificar uma argumentação falaciosa. 
Enxergar o lado oculto das informações propagadas pelos meios de 
comunicação social. 
Perceber como o poder dominante garante a hegemonia para perpetuar o seu 
domínio. 
Identificar a presença de elementos filosóficos nas ciências, na arte, na religião, 
na política e na sociedade. 
Identificar e construir conceitos. 
Exercer a argumentação, o questionamento e a problematização. 
Estabelecer relações e conexões entre sistemas filosóficos e científicos. 
Desenvolver a habilidade da reflexão filosófica de forma escrita e oral. 
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Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

6h 1 Concepção de filosofia 
1.1. Descobrindo a filosofia  
a) A filosofia, sua origem, rupturas e continuidades com o 
pensamento mítico 

1.2. A experiência filosófica 
1.3. O que é um filósofo? 
1.4 Como é o pensar do filósofo? 
1.5 Mito e filosofia 
1.5 Sócrates 
1.6 Filosofia e senso comum 
1. Os pré-Socráticos e Sócrates 
1.1. O começo da filosofia: a admiração. 
1.2. As questões primeiras. 
1.3. A verdade e admiração  
 

Prova 01 

4h 
6h 

2 FILÓSOFOS 
2.1 Platão 
a) A academia 
b). O mundo das ideias 
c) A política 
2.2 Aristóteles 
a) Hábitos. Potência e ato.  
b) Os sentidos do ato e a organização da 
filosofia. 
c) Ser, essência e acidentes. 
d). A antropologia de Aristóteles: o ter. 
e). A ética. 
f). A filosofia como ciência 

Prova 02 

20 h 4. Correntes filosóficas 
4.1 Filosofia Medieval 
4.2 Filosofia Moderna 
a) Modernidade, ciência e racionalidade 
instrumental – o esclarecimento científico como 
um novo mito; Implicações éticas da ciência 
como tecnologia 
4.3 Filosofia Contemporânea 
a) Pensadores 
b) Santo Tomás de Aquino 
c). Martinho Lutero 
d) René Descartes 
e). Karl Marx 
4.3.1  Filósofos contemporâneos 
a) Nietzsche; Boaventura de Souza Santos. 
Edgar Morin.Luís Pingueli Rosa. Ivan Domingues. 
Hans Jonas. 
4.3.2 O contexto do século XX 
a) ciência e tecnologia 

Prova 03 
Seminário de 
trabalhos 
Trabalho individual 
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b)  “trabalho” como “labor” nas sociedades 
capitalistas e suas implicações na sociedade 
moderna. 
 
 

 
 
5 Os conflitos das ideias filosóficas (Idade 
Moderna). 
a) A crise conjunta da filosofia e da razão 
científica na modernidade. 
b) Norberto Bobbio  
c)O Ateísmo moderno 
d) o ser humano  
e)os relacionamentos entre os seres humanos 
f) os animais 
g) a natureza 
h) Estética 
 

Prova 4 

36h CH Total Teórica – 36h  
 

Metodologia Proposta:  
Os conteúdos programáticos serão analisados, estudados e desenvolvidos 
através de: 
a. Aulas teórica e expositivas, por meio recursos audiovisuais (data-show) e 
quadro branco. 
b. Análise de fatos em sala de aula. 
c. Atendimentos extraclasse pelo professor da disciplina às segundas-feiras das 
16:10 às 17:50h na sala (8ª fase) 
d) Relatórios de palestras no decorrer do semestre; 
e) ambiente virtual de aprendizagem (moodle) 

 

Avaliação do Aluno: Como a disciplina de filosofia possui características 
próprias baseada na análise de reflexão, problematização e sistematização de 
conceitos, a avaliação será realizada através de atividades práticas e escritas, 
apresentações orais, discussões, debates, leituras e pesquisas, onde serão 
considerados a criatividade, interesse, desempenho, capacidade de 
argumentação, de análise crítica e domínio de conceitos. A aprovação na 
disciplina dar-se-á por nota final, proveniente de avaliações realizadas ao longo 
do semestre letivo. Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que tiver 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e nota final igual 
ou superior a 7,0(seis), consideradas todas as avaliações previstas no Plano de 
AulasAssim, a qualidade do desempenho do aluno será avaliada com base no 
desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
Prova 1:........................   20% 
Prova 2:........................   20% 
Prova 3: ..........................20% 
Prova 4............................20% 
Artigo individual /Seminário :   20% 
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**Em relação ao uso de computador, celular, tablet: somente deverão ser 
usados para fins didáticos. O uso de celular só será permitido fora da sala de 
aula. Caso necessário, devem permanecer em modo silencioso. Nas avaliações 
(provas, seminários, etc), os aparelhos devem ser desligados. 
 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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