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1o Quadrimestre de 2021 

Datas e Horários: 2as., 14h00-18h00 
Disciplina: Problemas Filosóficos e Pesquisa em Filosofia 

Prof. Dr. José Luiz Neves 

 
1. Objetivos: Discutir e aperfeiçoar os projetos de pesquisa apresentados para a entrada no 

programa de pós-graduação em filosofia.  

 
 

2. Conteúdo: Análise e discussão dos projetos de pesquisa, conforme abaixo descrito. 
 

 
 

3. Método:  
 

 
• Todas as aulas síncronas terão o seguinte formato: 1) as discussões serão iniciadas com uma 

apresentação do autor de seu projeto (apresentação oral de 20 a 30 minutos); 2) em seguida, 
um segundo aluno apresentará uma relatoria crítica, elaborada previamente por escrito 
(apresentação de 20 a 30 minutos); 3) o autor do projeto responde à relatoria; 4) abre-se a 
discussão para a turma (tanto o professor quanto os demais alunos fazem comentários sobre 
o projeto e são respondidos pelo autor – essa parte deve durar em torno de 1h). A plataforma 
da aula será o Google Meet. Se desejarem, os alunos podem fazer comentários por áudio e 
vídeo, chat ou ainda enviando previamente, por escrito. 

• Cada aluno apresentará uma vez seu projeto e fará uma vez a relatoria crítica de um projeto 
alheio. 

• O aluno cujo projeto será discutido deve enviar o texto com, no mínimo, uma semana de 
antecedência (para que todos tenham tempo de lê-lo antes da reunião) e ficará encarregado 
de fazer uma apresentação de 20 a 30 minutos. Nessa apresentação, o aluno deve resumir e 
expor os pontos principais de seu projeto. O texto escrito será disponibilizado a todos os 
alunos, para leitura, em endereço do Google Drive que se encontra na página inicial do curso 
no SIGAA. Além disso, o aluno deverá inserir o documento do texto na aba “Atividades” do 
Sigaa. 

• Na sequência, um segundo aluno fará uma relatoria crítica do projeto. Isto é: apresentará 
uma análise do texto, reconstituindo seu movimento e buscando identificar pontos que 
permitam o aperfeiçoamento do trabalho. Por exemplo, podem ser destacadas e avaliadas:  

Universidade Federal do ABC 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia  

 



 
a) Questões acerca do conteúdo: 

o O problema é claramente formulado?  
o Recorte do problema 
o Justificativa do problema 
o A bibliografia secundária é adequadamente mobilizada? 
o Objetivos da pesquisa 

 
b) Questões de ordem formal: 

o Estrutura e organização do texto  
o Coesão e encadeamento da argumentação  
o Escrita – erros e clareza 
o Estrutura e organização da pesquisa 
o Cronograma e viabilidade de execução do projeto 
o Bibliografia  
o Citações e referências 

 
• A relatoria crítica deve ser entregue impressa e possuir no máximo 5 páginas, em Times 12 

ou Arial 11 (espaçamento 1,5). Deve ser inserida no SIGAA, na aba “Atividades”, até às 13h00 
do dia da apresentação. 

• Para contribuir com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das pesquisas dos demais, todos 
os alunos devem ler os trabalhos com antecedência e pensar em questões e sugestões 
relacionadas aos tópicos acima (ou outros que parecerem pertinentes). Eles poderão fazer 
essas questões tanto no dia da apresentação quanto em fóruns de discussão no SIGAA. 

• As discussões síncronas poderão ser prolongadas em fóruns de discussão no SIGAA, abrindo-
se um tópico para cada projeto discutido. Dessa maneira, os alunos podem estabelecer, entre 
si e com o docente, um diálogo de maior fôlego sobre seus projetos. 

• Os projetos de pesquisa apresentados devem obedecer a seguinte formatação: 
o Máximo de 20 páginas (com bibliografia).  
o Times 12 ou Arial 11 – espaçamento 1,5.  

 
• Particularidades do oferecimento da disciplina no Q1 de 2021: 

o Em função dos objetivos do curso, todas as aulas serão videoconferências síncronas, 
realizadas às 2as. feiras, das 14h00 às 18h00, na plataforma Google Meet. O link será 
disponibilizado no SIGAA. As discussões podem ser continuadas, de maneira 
assíncrona, em fóruns do SIGAA. 

o A presença dos alunos será aferida por meio da entrega das atividades previstas em 
curso. 

o Os dados do curso, a comunicação com os alunos e demais procedimentos se farão 
por meio do SIGAA. Os alunos devem acompanhar rotineiramente as atualizações e 
informes ali disponibilizados. 

o O atendimento aos alunos será às 6as. feiras, das 18h às 19h, via Google Meet. O 
aluno deverá entrar em contato com o professor para combinar o atendimento. 
Caso prefira, o atendimento poderá ser realizado via e-mail ou Chat, agendado no 
SIGAA. 

o Os alunos que não puderem participar das aulas síncronas poderão discutir projetos 
e ter seus projetos discutidos via Fórum no SIGAA. 



 
 
 
 
4. Cronograma: 
 
 

1º/2 Apresentação do programa PPG-FIL Apresentação do curso 

8/2 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

15/2 FERIADO FERIADO 

22/2 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

1º/3 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

8/3 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

15/3 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

22/3 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

29/3 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

5/4 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

12/4 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  

19/4 Projeto:  
Relator:  

Projeto:  
Relator:  



27/4 Projeto:  
Relator: 

Projeto: 
Relator:  

 
 
 
 
5. Avaliação: 
 
A nota do aluno será atribuída ao projeto de pesquisa apresentado (50%), entregue por escrito via 
SIGAA com uma semana de antecedência em relação ao dia da apresentação, e à relatoria crítica 
por ele produzida (50%). Essa relatoria deve ser entregue por escrito no dia da apresentação 
(submetida no SIGAA ou enviada por e-mail ao docente até às 14h00). 
 
 
 
6. Bibliografia:  
Não se aplica. 
 
 
 
 
 
 
 


