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existência de Deus, parte 2.
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- aula expositiva dialogada
- leitura de texto em aula

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFM
-

Tomás

de

Aquilo

escravização

dos

e

a

- aula expositiva dialogada

povos

- discentes elaboram questões
sobre o tema

nativos no Brasil
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-
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não

ocidental?
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- aula expositiva dialogada
- leitura de texto em aula

HFM
Christine de Pizan - seminário

- seminário de discentes

- avaliação dos seminários

- seminário de discentes

- avaliação dos seminários

- seminário de discentes

- avaliação dos seminários

1
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HFP
Christine de Pizan - seminário
2

27

HFM
Christine de Pizan - seminário
3

28

Devolutiva das avaliações

- conversas agendadas com
cada discente.

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
A avaliação será composta principalmente de dois elementos: um seminário oral e escrito sobre um
texto e uma dissertação final. Além disso, serão avaliadas a participação dos discentes em debates,
pesquisas, atividades em grupo.
Referências bibliográficas básicas
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HFP
14
- seminário 2

- seminário de discentes

- avaliação dos seminários

- seminário de discentes

- avaliação dos seminários

HFP
15
- seminário 3
HFP
16
- A pudicícia cristã hoje.

- aula expositiva dialogada

HFM
17
-

Introdução

à

Filosofia

- aula expositiva dialogada

Medieval
HFM
18
-

apresentações

sobre

a

- seminário de discentes

- seminário de discentes

Filosofia Medieval
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HFM
-

Palestra

sobre

Filosofia

Medieval

- palestra gravada e disponível
no Youtube
- os discentes receberão um
questionário para orientá-los
aos

principais

temas

da

palestra
20

HFM
- Questões sobre a palestra

- aula expositiva dialogada

- questionário

- aula expositiva dialogada

- discentes elaboram questões

- Tomas de Aquino: vida e
obra
21
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-
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de

Aquino:

existência de Deus, parte 1.

a

- leitura de texto em aula

sobre o tema
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- Agostinho e o mal

- debate sobre o mal.

tradução.

- leitura dialogada de texto
- questionário
HFP
7
-

Agostinho

e

a

cisão

da

- debate sobre a vontade

vontade

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFP
8
- Agostinho sobre o estupro

- aula expositiva dialogada

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFP
9
-

A

filosofia

Política

de

- aula expositiva dialogada

Agostinho

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFP
10
- Agostinho e a mulher
-

método

utilizado

- aula expositiva dialogada
nos

seminários

-

explicação

do

método

- discentes elaboram questões
sobre o tema

utilizado para fazer seminários
de textos

HFP
11
- Agostinho e o conhecimento

- aula expositiva dialogada

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFP
12
- Agostinho e a memória

- aula expositiva dialogada

- discentes elaboram questões
sobre o tema

HFP
13
- seminário 1

- seminário de discentes

- discentes elaboram questões
sobre o tema
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definições
Patrística
e
Medieval
-

desafios

épocas

de
de

que

Filosofia
Filosofia

essas

apresentam

duas

Aula expositiva dialogada.
Discentes inscrevem-se
atividades.

nas

para

serem estudadas
- dinâmica do curso : aulas
sobre Patrística (HFP) e sobre
Medieval (HFM);
- em Patrística, estudaremos
Agostinho;
- em Medieval, estudaremos
Tomas de Aquino e Christine
de Pizan;
- autores
- bibliografia
HFP

Aula expositiva dialogada.

3
- Por que Agostinho?
- vida e obra
HFP

Aula expositiva dialogada.

- exemplo de leitura do texto

- assimilação do método de

Agostiniano: Confissões I, 1,

análise textual

4

1.

-

organização

do

Ensaio

de

interpretação

de

Conf., I, 1, 1.

conteúdo

estudado
HFP
5
-

leitura

do

texto

:

- leitura dialogada de texto

AGOSTINHO, Confissões I, 1,
2-5.
HFP
6
Devolutiva

do

ensaio

de
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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Desenvolver a habilidade de leitura e problematização de textos filosóficos. Desenvolver a habilidade de tomar
posição em uma questão filosófica, considerando argumentos que apoiam e que contrariam o posicionamento que se
pretende defender. Reconhecer a especificidade do conhecimento filosófico. Articular o pensamento filosófico com
outros campos do saber. Dado o contexto específico da pandemia do Covid-19, esta disciplina será realizada de modo
remoto. Ela ocorrerá inicialmente no ambiente virtual SIGAA, migrando depois de quinze dias para o Google
Classroom. As aulas serão assíncronas, e a comunicação com os discentes ocorrerá pelo mural do Google Classroom
e por e-mail.

Objetivos específicos

Estudar textos emblemáticos de alguns filósofos. Incentivar os discentes a tomarem posição diante de questões
filosóficas. Promover o debate acerca de textos polêmicos. Oferecer ferramentas metodológicas para argumentar
filosoficamente.

Ementa
A disciplina visa investigar e discutir alguns temas centrais da Filosofia Medieval, tendo em vista a
recepção das obras de Platão e Aristóteles. Nesse sentido, pretende-se compreender o universo
filosófico medieval a partir dos seguintes aspectos: verdade e conhecimento; razão, fé e as provas da
existência de Deus; a subalternação das ciências e as ciências intermediárias; resolutio e compositio.

Aula
1

Conteúdo programático
Estratégias didáticas
Aula expositiva dialogada.

Conteúdo
Apresentação do curso:
- proposta do nosso curso

Entregar aos discentes os
documentos que descrevem o
funcionamento do curso.

- metodologia de trabalho
- processo
avaliação

e

partes

da

- plataformas e sites utilizados

Leitura do programa do curso.
Incluir alunos no Google Drive.

Avaliação
Escrever um texto sobre as
próprias
expectativas
em
relação à Filosofia Patrística e
Medieval.
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Código da disciplina:
Créditos (T-P-I):

BH1309

4-0-4

Caracterização da disciplina
Nome da disciplina: HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL: PATRÍSTICA E
ESCOLÁSTICA
Carga horária:

48

horas

Código da turma:

DANHH20
Turma:
Turno: diurno
38-13SB
Docente(s) responsável(is):
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub

Segunda
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

Terça

Alocação da turma
Quarta

Aula prática:

x

Câmpus:

Quadrimestre:

Quinta

1

Sexta
(Quinzenal)

x
x
x
x

SBC
Ano:

2021

Sábado

