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ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE
Relações entre arte e territorialidade; Tempo e Lugar da Arte e os
Valores Estéticos de uma Comunidade ou Povo em um Território;
Arte Popular e a Arte Erudita em meio ao fenômeno da Globalização;
Singularidade e Universalidade da Arte.  
1402191 HISTÓRIA DA FILOSOFIA I

FILOSOFIA POLÍTICA
Temas de filosofia política ao longo da história da filosofia em
pensadores do medievo e suas retomadas em contexto da filosofia
contemporânea, no sentido de tentativas de resposta ou teorias
retomadas em contextos diferentes.
1402192 HISTÓRIA DA FILOSOFIA II
 

LÓGICA
Conceitos e técnicas básicas no âmbito da lógica informal e da teoria da
argumentação e sua no contexto argumentativo e persuasivo atual.
Introdução à teoria da argumentação: principais conceitos, métodos e
estratégias argumentativas; Avaliação de argumentos e teses: falácias e
outros vícios argumentativos e da informação, cogência e persuasão;
Teoria dos agentes epistêmicos: autoridade, parcimônia, comunidade e
política; Estudo de casos: aplicação e ilustrações retiradas da mídia
contemporânea.
1402167 FILOSOFIA II
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FILOSOFIA DA MENTE
Introdução aos textos fundamentais das principais abordagens da
filosofia da mente. Leitura, análise e discussão de textos sobre as
principais abordagens da filosofia da mente: dualismo de
substâncias; dualismo de propriedades; fisicalismo; reducionismo;
epifenomenalismo; eliminativismo.
1402163 FILOSOFIA GERAL I
 

 
FILOSOFIA DA CIÊNCIA
Problemas principais da Filosofia das Ciências. 
Anarquismo metodológico. Princípio de falseabilidade de Popper.
1402164 FILOSOFIA GERAL II
 

 
FILOSOFIA POLÍTICA
Genealogia das relações de poder: soberania, disciplina e
biopoder.     Análise dos conceitos de biopolítica e governo.
Governamentalidade e     Liberalismo. Achille Mbembe e a
Necropolítica.
1402165 FILOSOFIA GERAL   III
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METODOLOGIA DA PESQUISA 
O papel e a importância dos métodos filosóficos de leitura, produção    
 textual e de pesquisa. Dissertar: regras e dicas. Os elementos do trabalho     
monográfico. O que vê e avalia o examinador do trabalho monográfico.
1402166 FILOSOFIA I

METAFÍSICA
Exame do projeto kantiano do idealismo transcendental em  seus textos
sobre a história que focalizam o enraizamento da ideia de
 liberdade no mundo dos fenômenos.
1402195 HISTÓRIA DA  FILOSOFIA V

FILOSOFIA ANTIGA
Platão e o cuidado da alma e do corpo, os problemas da
cidade e do convívio com o saber e as artes professadas por seus
concidadãos. A questão do cuidado de si.  As motivações
de alguém se apresentar ao serviço público na cidade e quais as suas
credenciais para tal fim.
1402194 HISTÓRIA DA FILOSOFIA  IV

FILOSOFIA POLÍTICA
As etapas fundamentais e as posições de autores essenciais na história do
pensamento político a respeito da questão da melhor forma de governo.
Democracia direta, oligarquia, regime misto, democracia representativa,
democracia participativa, populismo e as formas da autocracia. Dilemas
atuais da democracia.
1402193 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA III 
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