
 

 

 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA                                                   Código da Disciplina: NDC 217 

Curso:   Engenharia Civil                                                         Semestre de oferta da disciplina: 1° 

Faculdade responsável: Núcleo das Disciplinas Comuns (NDC) 

Programa em vigência a partir de: 01/ 2016. 

Número de créditos: 04                   Carga Horária total: 60                     Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Especificidades da Filosofia: origem e conceitos. Problemas filosóficos: lógico, gnosiológico, 

linguístico, cosmológico, antropológico, metafísico, religioso, ético, pedagógico, político e social, 

estético, histórico, axiológico e cultural. O ser humano e existência: a felicidade, a dúvida, a 

angústia, o diálogo, o poder e a consciência; o trabalho, o conhecimento e o que é bom. A Filosofia 

prática e a história da filosofia na identificação das inteligências múltiplas e na construção do 

pensamento multifocal. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

• Compreender e pensar sobre o papel da filosofia na sociedade contemporânea: questões 

sobre lógica, gnosiológia, linguístico, cosmológico, antropológico, metafísico, religioso, 

ético, pedagógico, político e social, estético, histórico, axiológico e cultural. 

•  Entender o ser humano diante de uma realidade alienada, seu comportamento, sentimentos 

e atitudes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Entender as especificidades da filosofia enquanto ciência e sua importância na sociedade 

contemporânea 

 Discutir questões ligadas a sociedade geral, a fim de desenvolver a consciência crítica. 

 Refletir sobre a práxis alienada do ser humano em sociedade por meio de seu comportamento, 

sentimentos, trabalho, atitudes. 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

 

CONTEÚDO  

 

I - NOÇÕES GERAIS DE FILOSOFIA  

1.1 - Origem e gênese  

1.2  Despertando o indivíduo para a dúvida e para a crítica 

1.3 Os primeiros filósofos pré-socráticos e a ruptura com o mundo mitológico 

1.4 Os filosóficos socráticos e sua relevância no repensar a sociedade 

 

II – FILOSOFIA DA IDADE MÉDIA E MODERNA 

2,1 Subordinação do pensamento e alienação a Igreja 

2.2 Renascimento e o iluminismo: a importância da filosofia 

 

III – O PÓS MODERNISMO E AS QUESTÕES FILOSÓFICAS DA SOCIEDADE 

3.1 Alienação, ideologia e imagem 

3.2 Axiologia e gnoseologia: ética e estética 

3.3 Politico, social e cultural 

 

IV – METAFÍSICA – REFLETINDO A PRÁXIS DO SER HUMANO  

4.1 – O papel da filosofia na construção de um pensamento multifocal e crítico 

transformador. 

4.2 – Conhece a ti mesmo: questões metafísicas: Existência e satisfação pessoal, 

conhecimento. loucura e depressão; felicidade, dúvida e angústia, diálogo, poder e alienação, 

consciência; trabalho,  

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- motivação com leituras, exercícios, situações problemas 

- aula em Laboratório de rochas e minerais 

- leituras e estudos dirigidos 

- atividades escritas individuais e em grupos 



 

 

- apresentações por parte dos alunos de seminários 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- frequência e pontualidade por parte do aluno 

- participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- discussão fundamentada individual e em equipe 

- trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, relatórios de laboratório e visitas técnicas. 
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