
 
 
 

SEMINÁRIO DE PROJETOS 

Prof. Dr. Samon Noyama 

1º. semestre de 2022 

Datas e horários: 2as. feiras das 14h00 às 18h00 

Acesso videoconferência: https://meet.google.com/tum-wyht-wxt   

Acesso documentos: https://1drv.ms/u/s!AqsenudmUVKmi0NxCmFmppBQhplL?e=FJUceM  

 

 

1. OBJETIVOS 

∙ Apresentar brevemente o que é o programa PROF FILO e qual é a natureza dos 

trabalhos resultantes do programa; 

∙ Conhecer e debater projetos já finalizados de egressos do programa; 

∙ Fomentar a discussão, o debate e o aprimoramento das fragilidades apontadas nos 

projetos. 

∙ Revisar, avaliar e reescrever os projetos de pesquisa. 

 

2. CONTEÚDO 

∙ Projeto de pesquisa; 

∙ A natureza do programa e dos produtos educacionais em filosofia; 

∙ Metodologia da pesquisa e da prática de ensino de filosofia; 

 

3. MÉTODO 

∙ Análise, revisão e reescritura 

∙ Aulas expositivas 

∙ Seminários e debates 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Aula 01 I 14 de fevereiro 

∙ Apresentação geral do programa e do curso 

∙ Debate com egressos do programa 

 

https://meet.google.com/tum-wyht-wxt
https://1drv.ms/u/s!AqsenudmUVKmi0NxCmFmppBQhplL?e=FJUceM


 
 

 

Aula 02 I 21 de fevereiro 

∙ Leitura e discussão do texto: Velasco, Patrícia. “O que é isto o PROF FILO?”. 

∙ Debate com egressos do programa  

Aula 03 I 07 de março 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 04 I 14 de março 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 05 I 21 de março 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 06 I 28 de março 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 07 I 04 de abril 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 08 I 11 de abril 

∙ Apresentação e debate dos projetos em dupla 

Aula 09 I 18 de abril 

∙ Leitura e discussão dos textos: Pinto, Felipe; Pereira, Taís. “Produtos educacionais 

de filosofia: a produção do mestrado profissional e seu contexto”. 

Aula 10 I 25 de abril 

∙ Texto: Rufino, Luiz. Vence demanda. 

Aula 11 I 02 de maio 

∙ Texto: Rufino, Luiz. Vence demanda. 

Aula 12 I 09 de maio 

∙ Apresentação e debate dos projetos 

Aula 13 I 16 de maio 

∙ Apresentação e debate dos projetos 

Aula 14 I 23 de maio 

∙ Apresentação e debate dos projetos 

Aula 15 I 30 de maio 

∙ Apresentação e debate dos projetos 

 

 



 
 
 

5. AVALIAÇÃO 

∙ Apresentação e debate dos projetos 

∙ Análise, revisão e reescritura do projeto de pesquisa 
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1 Os demais textos serão compartilhados ao longo do curso. 


