
 
 

ENSINO DE FILOSOFIA 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Filosofia. 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Américo Soares da Silva. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 

de Educação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  

 Os objetivos do curso de Ensino de Filosofia são: 

• Contribuir para o aprofundamento de temas pertinentes à educação em geral e 

ao ensino em filosofia em particular. 

• Aprimorar competências e habilidades que são relevantes, no cenário educação 

básica. 

• Promover a reflexão acerca da atuação docente, enquanto criação de 

planejamentos de aula, produção de conteúdos e de estratégias diferenciadas 

de ensino aprendizagem. 

• Promover a reflexão acerca do uso de ferramentas digitais nos processos de 

ensino-aprendizagem e seus consequentes desafios. 

• Incentivar a atuação ética e responsável no ambiente escolar, respeitando e 

promovendo valores como a diversidade, a tolerância, a responsabilidade e a 

cidadania.  

 

 



 

 

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de curso superior na área de Filosofia e áreas 

afins, professores das redes estadual e particular de ensino e profissionais que já atuam 

ou possuem afinidade com o Ensino de Filosofia.  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso 

Carga 

Horária 

(horas) 

 1.Didática e Metodologias Ativas 40h 

2.Produção de Material Didático e Recursos Educacionais 40h 

3. Optativa I 40h 

4. Optativa II 40h 

5. Ensino em Filosofia: Reflexões sobre a Felicidade 40h 

6. Ensino em Filosofia: Democracia e Cidadania 40h 

7. Professor Reflexivo 40h 

8. Optativa III 40h 

9. Optativa IV 40h 

10. Ensino em Filosofia: Ciência e Sociedade 40h 

 


