
 

PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso/Departamento: Administração Pública 

Disciplina: Filosofia Código: 12FILO 

Carga Horária: 36 h/a Período letivo: 2018/2  Termo: 1º 

Professor: Lucas Carregari Carneiro, Me. 

Contato: carregari.lucas@gmail.com ou sistema Polvo 

 

II. EMENTA 

Fundamentos da filosofia. Filosofia, lógica e argumentação. Filosofia, ciência e sociedade. 
Indivíduo, sociedade e Estado no pensamento moderno. Bem comum. Público e Privado. 

 

III. OBJETIVOS 

Geral: 
Introduzir a reflexão, os métodos e conceitos da filosofia aplicados à Administração Pública. 
Objetivos Específicos (ao final o aluno deve ser capaz de) 
-Compreender os principais momentos históricos do desenvolvimento do pensamento 
filosófico; 
-Criar o hábito do pensamento reflexivo e autônomo, e as habilidades para o tratamento do 
saber teórico; 
-Demonstrar a construção de argumentos lógicos; 
-Perceber a importância da filosofia para o mundo atual. 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Introdução 
1. Fundamentos da filosofia 
Unidade II: Desenvolvimento histórico da filosofia 
2. Filosofia clássica 
3. Filosofia medieval 
4. Filosofia moderna 
5. Filosofia contemporânea 
Unidade III: Filosofia e a Administração Pública 
6. Indivíduo, comunidade, sociedade e Estado 
7. Público e Privado 
8. O bem, justiça e responsabilidade 
9. Filosofia, lógica e argumentação 
10. Filosofia, ciência e sociedade 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

- Será solicitado para turma leitura prévia dos textos disponibilizados e visualização dos 
vídeos e filmes indicados. 
- Até o início de cada encontro os alunos devem entregar as atividades relativas ao conteúdo 
via trabalho colaborativo no sistema polvo. 
- As aulas serão expositivas, com utilização do datashow e quadro branco.  
- Serão utilizadas ferramentas filosóficas de aprendizagem (ex.: diálogos, dramaturgia, artes). 
- Será estimulado o debate com a turma através de perguntas e exercício participativos. 
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VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
Método Forma Peso Descrição 

Provas 1 e 2 Individual 60% Avaliação com questões objetivas e dissertativas 

Seminário Grupo 30% Seminários temáticos em grupo, com apresentação oral e 
entrega de resumo escrito. 

Participação Individual 10% Leituras de textos, visualização dos vídeos/filmes e entrega 
das atividades. 

 
Espera-se que os alunos demonstrem interesse, colaboração e participação nas aulas e nas atividades 
propostas, bem como compreensão temática e conceitual, leitura crítica, capacidade argumentativa e 
de síntese, coerência expositiva, organização e articulação nas apresentações e diálogos 
interdisciplinares. Serão também considerados os seguintes aspectos: 
- Nas provas: as respostas de caráter interpretativo serão consideradas corretas ou parcialmente 
corretas quando apresentarem reflexões lógicas e articuladas ao conteúdo estudado para a questão 
formulada; as provas serão individuais. Para os casos onde haja necessidade de 2ª chamada, os 
estudantes devem consultar a Resolução nº 018/2004 CONSEPE; 
- No Trabalho: apreensão e clareza na apresentação do conteúdo; postura e atitudes coerentes com as 
orientações e proposta da disciplina; criatividade e adequação dos recursos didáticos; objetividade e 
expressividade na apresentação de argumentos. As notas levarão em consideração o desempenho do 
aluno durante a apresentação, bem como sua participação na elaboração do trabalho. 
-Nas atividades escritas: lógica na escrita, utilização dos principais conceitos estudados; criticidade 
fundamentada das argumentações; clareza conceitual; ortografia correta; cumprimento das normas de 
elaboração de trabalhos acadêmicos. A entrega com atraso de qualquer atividade escrita terá sua nota 
máxima reduzida em 50%. Após terem decorrido 7 dias do prazo os trabalhos não serão mais 
recebidos; 
-Frequência regular (conforme critérios regimentais da Universidade) – a chamada será realizada em 
todas as aulas; a não permanência em sala durante todo o período implica em registro de presença 
parcial no diário de classe; 
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