
Plano da Disciplina – Adaptação – Resumo Executivo 

Nome da Disciplina e Código: Filosofia (80h) - DAF00257 

Ementa: Conceito de Filosofia. Atitudes filosóficas básicas: admiração/ espanto, dúvida          

e crítica. Ontologia do presente: tradição moderna e prática contemporânea. Crítica           

filosófica: Esclarecimento (Modernidade). Ensaio filosófico: Meditação      

(Contemporaneidade). 

Objetivos: Compreender os diferentes conceitos de Filosofia. Saber diferenciar as          

atitudes filosóficas básicas. Conhecer a tradição filosófica chamada de “ontologia do           

presente”. Entender a crítica filosófica moderna a partir do conceito de Esclarecimento.            

Compreender o gênero “ensaio filosófico” contemporâneo a partir do pensamento          

meditativo. 

Quantidade de alunos a serem atendidos: 13 (treze) 

Professor envolvido: Christian Otto Muniz Nienov 

Período de Execução: 10/02/2020 até 31/12/2020 

Atividades e Cronograma – Adaptação dos Créditos 

80 horas = 10 encontros (1cr = 8 horas) 

Atividade Cronograma 

(Início e  

Final) 

Forma de  

Oferta 

Recurso e/ou Ferramenta 

Conceito de Filosofia 10/02/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 

Atitude filosófica básica:   

Admiração, Espanto e   

Crítica 

17/02/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 



Atitude filosófica básica:   

Admiração, Espanto e   

Crítica 

24/02/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 

Ontologia do presente 02/3/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 

Ontologia do presente:   

tradição moderna 

09/3/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 

Ontologia do presente:   

tradição moderna  

(Esclarecimento) 

16/3/2020 Presencial Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico. 

Ontologia do presente:   

prática contemporânea  

(ensaio filosófico) 

 Remota Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico na plataforma Google    

Meet (aula síncrona). 

Ontologia do presente:   

prática contemporânea  

(ensaio filosófico) 

 Remota Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico na plataforma Google    

Meet (aula síncrona). 

Ontologia do presente:   

prática contemporânea  

(pensamento meditativo) 

 Remota Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico na plataforma Google    

Meet (aula síncrona). 



 

Sistemática de Avaliação adequada a Formas e Recursos: 

Participação nas aulas expositivas (análise e interpretação) e dialogadas (discussão),          

através da plataforma Google Meet (aula síncrona). 

Apresentação de trabalho sobre a ontologia do presente em sua prática contemporânea            

(ensaio filosófico como pensamento meditativo). 

Material de apoio (Bibliografia): 

KANT, Immanuel. Resposta à questão: O que é Esclarecimento? In: Cognitio, São            

Paulo, v. 13, n. 1, p. 145-54, jan./jun. 2012. 

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2019.  

Ontologia do presente:   

prática contemporânea  

(pensamento meditativo) 

 Remota Aula expositiva (análise e    

interpretação) e dialogada   

(discussão) a partir de texto     

filosófico na plataforma Google    

Meet (aula síncrona). 


