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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Filosofia 

Campus Universitário Trindade - CEP: 88040/900  

Tel.: 3721-4457 E-mail: wfil@cfh.ufsc.br 

 

PLANO DE ENSINO  

 

Nome da Disciplina: 

Estudos Filosóficos – FIL 

7102 

Obrigatória 

 

Curso: Administração 

Horário: 6.0820-2 

Turma: 01301   

Fase: 1 

 

Semestre: 2020/1 Carga Horária total: 

36 h/a 

Carga Horária 

Síncrona: 18h 

Carga Horária 

Assíncrona: 18h 

 

Professor: Diego Kosbiau Trevisan 

 

E-mail: diego.kosbiau@ufsc.br 

Moodle: 

https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=118124 

Atendimento: além das ferramentas do 

Moodle, horários específicos de atendimento 

devem ser combinados entre aluno e 

professor, a serem realizado em ambiente 

virtual e em horário acordado entre ambos. 

 

Ementa:  

Conceitos básicos de filosofia da ciência, filosofia moral e filosofia política. 

 

Objetivos:  
Num primeiro momento, apresentar alguns conceitos básicos de filosofia da ciência, propiciando uma 

visão panorâmica da atividade científica em geral e da maneira própria como a filosofia trabalha tais 

questões. Num segundo momento, expor algumas noções centrais de filosofia moral, ética e filosofia 

política, fornecendo um quadro geral de suas principais linhas argumentativas e teorias. 

 

Conteúdo programático: 

 

Primeiro módulo: Filosofia da Ciência – Livro a ser utilizado: Ciência. Conceitos-chave em 

filosofia, de Steven French 

 

1. Critérios utilizados para aceitação de teorias científicas; 

2. Relação entre teoria e fato científico; 

3. Desenvolvimento científico; 

4. Pressupostos que dão sustentação e legitimidade às explicações científicas; 

5. Realismo e antirrealismo; 

6. Ciência como fato social e cultural; 

7. Diferença entre ciência e filosofia. 

Segundo módulo: Filosofia Moral e Filosofia Política – Livro a ser utilizado: Os elementos da 

filosofia moral, de James Rachels e Stuat Rachels 

1. Moralidade e relativismo cultural; 

2. Subjetivismo na moral; 
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3. Moral e religião; 

4. Teoria do contrato social; 

5. Utilitarismo; 

6. Kant: dignidade e o ser humano como fim em si; 

7. Ética da virtude. 

Cronograma:  

 

A disciplina está planejada em dois módulos, cada um contendo com 7 aulas, a serem contadas como 

atividades síncronas: um módulo sobre filosofia da ciência e um módulo sobre filosofia moral e filosofia 

política, além de uma aula final para discussão sobre o que foi ministrado no curso e de um encontro para 

tratar de recuperação.  

Os encontros síncronos, dos quais será aferida presença, serão realizados das 08:20 às 09:20. Das 09:20 

às 10:00 o professor ficará à disposição dos alunos para tirar dúvidas e demais orientações. A data de 

realização das demais atividades assíncronas (leitura do texto a ser discutido no encontro síncrono, 

consulta à bibliografia secundária, preparação e resposta às questões que servirão de avaliação) fica à 

critério dos alunos. 

 

06/03: Não houve encontro 

13/03: Apresentação do curso; dispensa dos alunos para a Calourada. 

 

Módulo sobre filosofia da ciência (os capítulos se referem ao livro Ciência. Conceitos-chave em 

filosofia): 

04/09: Caps. 1 a 3 (Ciência e Filosofia; critérios utilizados para aceitação de teorias científicas) 

11/09: Cap. 4 (Relação entre teoria e fato científico) 

18/09: Cap. 5 (Desenvolvimento científico) 

25/09: Cap. 6 (Pressupostos que dão sustentação e legitimidade às explicações científicas 

02/10: Cap. 7 (Realismo) 

09/10: Cap. 8 (Antirrealismo)  

16/10: Cap. 9 (Ciência como fato social e cultural) – Formulação da questão para avaliação do primeiro 

módulo 

 

Módulo sobre filosofia moral (os capítulos se referem ao livro Os elementos da filosofia moral): 

23/10: Caps. 1 e 2 (Moralidade e relativismo cultural) – Prazo final para entrega da resposta à questão 

para avaliação do primeiro módulo 

30/10: Cap. 3 (Subjetivismo na moral) 

06/11: Cap. 4 (Moral e religião) 

13/11: Cap. 6 (Teoria do contrato social) 

20/11: Caps. 7 e 8 (Utilitarismo) 

27/11: Cap. 10 (Kant: dignidade e o ser humano como fim em si) 

04/12: Cap. 12 (Ética da virtude) – Formulação da questão para avaliação do segundo módulo 

 

11/12: Encerramento do curso – Prazo final para entrega da resposta à questão para avaliação do segundo 

módulo; Formulação da questão para recuperação, a ser entregue em uma semana. 

 

Como atividades assíncronas pertinentes a cada uma das aulas, contam-se o atendimento do professor ao 

aluno pelo Moodle ou outro meio virtual previamente acordado; a discussão, no Fórum e Chat do Moodle, 

sobre os temas tratados em aula; a leitura dos textos discutidos e de bibliografia secundária a ser 

fornecida; disponibilização no Moodle dos materiais utilizados em aula; dependendo das possibilidades 

operacionais, disponibilização da gravação em vídeo ou em áudio da aula. 

 

Possíveis alterações no cronograma estão sujeitas a conversas e à prática efetiva com os alunos, tendo em 

vista a factibilidade do plano de ensino em ambiente virtual. 
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Carga Horária: 

A carga horária será dividida igualmente entre atividades síncronas e assíncronas, conforme descritas 

acima, no Cronograma, e abaixo, na Metodologia.  

 

Metodologia:  

Aulas expositivas com o incentivo de participação dos alunos e a exigência de leitura prévia dos textos 

discutidos em cada aula. 

As atividades síncronas serão compostas pela participação dos alunos nas aulas ministradas em ambiente 

virtual, preferencialmente pelo Moodle (BigBlueButton) ou por outro aplicativo (Zoom ou Conferência 

Web) a ser combinado e cujo link será disponibilizado previamente pelo Moodle. As atividades 

assíncronas serão compostas pela leitura dos textos tratados em aula e, eventualmente, de bibliografia 

secundária, discussão pelo Fórum e Chat no Moodle, e disponibilização do material utilizado e da 

gravação da aula em vídeo ou em áudio, a depender das possibilidades operacionais (ver Cronograma 

acima). 

  

 

Avaliação e Presença: 

Ao final de cada módulo, será formulada uma questão que os alunos terão uma semana para responder e 

entregar pelo Moodle. A nota final será composta pela média das notas de ambas as questões. A 

frequência será aferida pela presença e participação do aluno nas atividades síncronas (em caso de 

problemas na conexão da internet ou demais indisponibilidades materiais que independam da vontade do 

aluno, a presença na atividade síncrona poderá ser compensada pela entrega, na semana seguinte, de um 

pequeno relatório sobre o tema discutido na aula, a ser realizado a partir do material relativo à aula 

disponibilizado no Moodle) e pela entrega da resposta às questões relativas às atividades assíncronas. 

 

 

 

Bibliografia Básica:  

 

FRENCH, Steven . Ciência: Conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

RACHELS, James, RACHELS, Stuart. Os elementos da Filosofia Moral: Porto Alegre, AMGH, 2013. 

 

A bibliografia básica será disponibilizada no Moodle, bem como as outras referências de bibliografia de 

apoio que serão fornecidas ao longo do semestre. 

 

 

 

 

 


