UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ‐ CCHS
FACULDADE DE FILOSOFIA
INFORMAÇÕES DE INSTRUÇÕES DE MATRÍCULA – EMERGENCIAL_2020‐1

Instruções Específicas
Prezado/a estudante,
Antes de realizar a inscrição em disciplinas, leia atentamente este documento, pois ele contém as instruções específicas da Faculdade de Filosofia para a matrícula
deste calendário suplementar 1. Verifique a Oferta de Disciplinas (Anexo 1 – 2020‐1) para o período emergencial, a qual apresenta o mapa de horários de todas as
disciplinas oferecidas, e também as informações sobre algumas disciplinas (Anexo 2 ‐ Ementas das disciplinas optativas).
1. Matricule‐se, prioritariamente, nas disciplinas obrigatórias do período a ser cursado. As disciplinas dos cursos de Filosofia são anuais. Caso você não se
matricule nas obrigatórias de seu período ou fique reprovado em alguma delas, somente poderá cursar a mesma disciplina em 2021‐1, o que vai acarretar o
atraso na integralização de seu curso. Veja na página da Faculdade de Filosofia o fluxograma de seu curso para escolher o tipo de optativa.
2. Neste calendário excepcional os estudantes poderão se inscrever, se assim preferirem, numa só disciplina, ou mesmo não se inscrever em quaisquer delas
sem prejuízo algum para efeito de contagem.
3. Qualquer problema com o acesso ligue para a DTIC (2542 4708, 2542 1287, 2542 4709, 2542 4739). É IMPRESCINDÍVEL A CRIAÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL,
E LOGO APÓS A CRIAÇÃO O/A ESTUDANTE DEVERÁ INFORMÁ-LO À SECRETARIA DA FACULDADE (filosofia.secretaria@unirio.br) PARA QUE SEJAM
ATUALIZADOS SEUS DADOS PESSOAIS e PARA QUE SIRVAM COMO CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NAS AULAS REMOTAS.
4. Período de inscrição em disciplinas e outros componentes curriculares 2020‐1 Emergencial: 31 de agosto a 22 de setembro de 2020 pelo Portal do Aluno

5. Os ingressantes em 2020 terão prioridade de inscrição nas disciplinas de Filosofia Antiga e Introdução aos Problemas Metafísicos, mas não têm a
exigência de cursar disciplinas obrigatórias neste calendário suplementar.
6.

Independente do período todos os estudantes poderão se inscrever nas disciplinas optativas.

7. Caso você curse a Licenciatura em Filosofia, verifique os horários das disciplinas pedagógicas. Ao se inscrever, observe bem o horário e a turma
escolhidos. Contudo, neste calendário suplementar a prioridade de inscrição será para os estudantes que estiverem em vias de concluírem o curso.
8.

Verifique também a oferta de disciplinas das outras escolas da Unirio, pois você necessita cursar disciplinas optativas fora do quadro das optativas
oferecidas pelos cursos de Filosofia (optativas específicas da Licenciatura e Bacharelado). Veja a(s) que melhor se adeque(m) ao seu interesse e
possibilidade de horário.

9.

ATENÇÃO: Depois de iniciado o semestre, você tem a possibilidade de incluir/excluir disciplina e de trancar o curso. Há um período apropriado para isto,
conforme o Calendário Acadêmico da Unirio, disponível na página da universidade: a INCLUSÃO de disciplinas poderá ser feita no período de 31 de
agosto à 22 de setembro, a EXCLUSÃO de qualquer disciplina poderá ser feita até 19 de dezembro de 2020. Tanto a inclusão quanto a exclusão só
poderá ser feita via PORTAL DO ALUNO.

10. Cada disciplina excluída no prazo supracitado não terá impacto no seu CR, neste calendário suplementar.
11. O trancamento do curso poderá ser feito até o dia 23 de dezembro de 2020, e não impactará a integralização do curso, pois ele não será computado,
neste calendário suplementar.
12. Qualquer dúvida quanto à inclusão/exclusão e/ou qualquer dificuldade de caráter pedagógico procurar as coordenações dos cursos.
13. Início das aulas remotas/atividades letivas do calendário suplementar/emergencial 2020‐1: dia 08 de setembro.
14. No horário está disposto junto com a disciplina o email do/a docente responsável. Após fazer a inscrição numa disciplina, informar por email o docente
responsável que você se inscreveu. Para cada disciplina que você se inscrever terá que realizar o mesmo procedimento.
Cordialmente,
Prof. Dr. Ecio Pisetta – Diretor da Faculdade de Filosofia (direcao.filosofia@unirio.br)
Prof. Dr. Marcelo Guimarães – Coordenador da Licenciatura em Filosofia (coordenacao.filosofialic@unirio.br)
Prof ª Drª Anna Hartmann – Coordenadora do Bacharelado em Filosofia (coordenacao.filosofiabach@unirio.br)

ANEXO 1 - HORÁRIO – EMERGENCIAL-1
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Política A
(HFI 0111)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Política B
(HFI 0112)

Quinta-feira

Sexta-feira

14:00/16:00

rodrigo.alvesneto@gmail.com rodrigo.alvesneto@gmail.com
16:00/18:00
SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Ética A
(HFI0109)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Pensamento
Social
(HFI 0137)

vania.azeredo@unirio.br

thiago.oliveira@unirio.br

18:00/
20:00

FILOSOFIA
ANTIGA
(HFI 0005)

INTRODUÇÃO AOS
PROBLEMAS METAFÍSICOS
(HFI 0002)

FILOSOFIA
ANTIGA
(HFI 0005)

INTRODUÇÃO AOS
SEMINIÁRIO DE
PROBLEMAS METAFÍSICOS
LEITURA
(HFI 0002)
Temas de Ontologia B
(HFI0108)
ecio.pisetta@unirio.br

20:00/22:00
FILOSOFIA
ANTIGA
(HFI 0005)

INTRODUÇÃO AOS
PROBLEMAS METAFÍSICOS
(HFI 0002)

thiago.oliveira@unirio.br guilherme.cecilio@unirio.br

FILOSOFIA ANTIGA
(HFI 0005)

INTRODUÇÃO AOS
PROBLEMAS METAFÍSICOS
(HFI 0002)

ana.flaksman@unirio.br

rossano.pecoraro@unirio.br

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

ÉTICA
(HFI0040)

FILOSOFIA
E
MEMÓRIA
(HFI0012)

FILOSOFIA DA CULTURA
BRASILEIRA II
(HFI0082)

FILOSOFIA POP
(HFI0083)

FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA II
(HFI0048)

16:00/ 18:00

18:00/ 20:00

20:00/22:00
ÉTICA
(HFI0040)

FILOSOFIA
E
MEMÓRIA
(HFI0012)

baptiste.grasset@unirio.br anna.cavalcanti@unirio.br

FILOSOFIA DA CULTURA
BRASILEIRA II
(HFI0082)

FILOSOFIA POP
(HFI0083)

FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA II
(HFI0048)

rosana.suarez@unirio.br charles.feitosa@unirio.br vania.azeredo@unirio.br

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas de Filosofia e
Psicanálise
(HFI 0044)

FILOSOFIA
DA NATUREZA A
(HFI 0064)

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas da Tradição
Filosófica Medieval
(HFI 0015)

FILOSOFIA
POLÍTICA II
(HFI 0072)

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas da Tradição
Filosófica Contemporânea
(HFI0017)

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas de Filosofia e
Psicanálise
(HFI 0044)

FILOSOFIA
DA NATUREZA A
(HFI 0064)

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas da Tradição
Filosófica Medieval
(HFI 0015)

FILOSOFIA
POLÍTICA II
(HFI 0072)

TÓPICOS ESPECIAIS
Temas da Tradição
Filosófica Contemporânea
(HFI0017)

eduardo.cruz@unirio.br

samir.haddad@unirio.br

dario.filho@unirio.br

16:00/ 18:00

18:00/ 20:00

20:00/22:00

pedro.oliveira@unirio.br rodolfo.araujo@unirio.br

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I
(HFI 0140)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Política B
(HFI 0112)

marcelo.guimaraes@unirio.br

rodrigo.alvesneto@gmail.com

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II
(HFI 0141)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Ética A
(HFI0109)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Pensamento
Social
(HFI 0137)

SEMINÁRIO TCC I
(HFI 0135)

marcelo.guimaraes@unirio.br

vania.azeredo@unirio.br

thiago.oliveira@unirio.br

nilton.anjos@unirio.br

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Ética B
(HFI 0110)

SEMINÁRIO DE LEITURA
Temas de Filosofia da
Cultura Contemporânea A
(HFI 0126)

ANTROPOLOGIA
FILOSÓFICA
(HFI 0060)

rodrigodantasunb@gmail.com

rodrigodantasunb@gmail.com

14:00/16:00

16:00/ 18:00

18:00/ 20:00

FILOSOFIA
PARA CRIANÇAS
(HFI0080)

20:00/ 22:00

FILOSOFIA
PARA CRIANÇAS
(HFI0080)

ANTROPOLOGIA
FILOSÓFICA
(HFI 0060)

marcelo.guimaraes@unirio.br

andrea.bieri@unirio.br

ANEXO 2 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS (Calendário Suplementar)
DE CARÁTER GERAL
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS (HFI 0080) – Prof. Marcelo Guimarães – Carga Horária: 60h. Horário: Sextas-feiras, das 18h às 22h.
EMENTA: Estudo dos textos teóricos e didáticos do Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman, assim como das críticas e das
reformulações feitas a esse programa, especialmente no contexto brasileiro. Estudo das relações entre infância e filosofia.
FILOSOFIA DA NATUREZA A (HFI 0064) – Prof. Rodolfo Petrônio - Carga Horária: 60h. Horário: Terças-feiras, das 18 às 22h.
EMENTA: Debate entre Albert Einstein e Niels Bohr sobre a completude da mecânica quântica. Causalidade e complementaridade; determinismo e
indeterminismo. Superação da controvérsia através dos conceitos de realidade velada (Bernard d’Espagnat) e estrutura hilemórfica (Aristóteles e
Tomás de Aquino revisitados por Cornelio Fabro e Edith Stein).
FILOSOFIA POLÍTICA II (HFI 0072) – Prof. Samir Haddad - Carga Horária: 60h. Horário: Quintas-feiras, das 18 às 22h.
EMENTA: Leitura, análise e interpretação de textos selecionados das obras de Hannah Arendt e Michel Foucault, procurando caracterizar os pontos de
interseção entre o conceito de social em Arendt, como o híbrido de público e privado e o conceito de biopolítica em Foucault, como o momento da
emergência da população como sujeito coletivo e político. De posse dos conceitos podemos tentar a interpretação do presente. Sugiro a leitura de
alguns textos do livro disponibilizado na internet A sopa de Wuhan.
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA (HFI 0060) – Profa. Andrea Bieri – Carga Horária: 60h. Horário: Sextas-feiras, das 18h às 22h.
EMENTA: O curso propõe uma introdução ao pensamento de Bruno Latour e a discussão dos principais conceitos de sua obra, com ênfase em duas de
suas produções mais recentes: Onde aterrar?(2017) e Diante de gaia:oito conferências sobre o novo regime climático (2015).
TÓPICOS ESPECIAIS
TEMAS DE FILOSOFIA E PSICANÁLISE (HFI 0044) – Prof. Pedro Rocha - Carga Horária: 60h. Horário: Segundas-feiras, das 18 às 22h.
EMENTA: Fundamentos da psicanálise. Psicanálise e ciências humanas. A psicanálise e os problemas filosóficos da subjetividade, da formação moral e
da constituição social.
TEMAS DA TRADIÇÃO FILOSÓFICA MEDIEVAL (HFI 0015) – Prof. Eduardo Cruz - Carga Horária: 60h. Horário: Quartas-feiras, das 18 às 22h.
EMENTA: O curso visa abordar o diálogo que Gilles Deleuze mantém, ao longo de sua obra, com o pensamento de autores da época medieval,
propiciando, com isso, uma releitura do pensamento deleuziano, de maneira a tentar compreender o papel que o medievo desempenhou em sua
constituição.

TEMAS DA TRADIÇÃO FILOSÓFICA CONTEMPORÂNEA (HFI 0017) – Prof. Dario Teixeira - Carga Horária: 60h. Horário: Sextas-feiras, das 18 às 22h.
EMENTA: O conceito de pessoa é empregado difusamente tanto em contextos ordinários quanto especializados (v.g. no âmbito jurídico, médico ou
literário) e decerto assume assim diferentes funções e correspondentes matizações de sentido. Mas o conceito de pessoa revela-se em seu sentido
categorial no discurso sobre a subjetividade em que assume uma função central na expressão de nossa auto-compreensão: Enquanto o conceito de
eu denota restritamente a forma de nossa experiência consciente (ao falarmos do sujeito de atributos mentais determinados) e o conceito de ser
humano denota genericamente a espécie natural à qual pertencemos (ao falarmos do sujeito de atributos corporais determinados), o conceito de
pessoa, por sua vez, denota mais integramente o que propriamente somos, e isso tanto com respeito ao nosso modo de ser específico (ao falarmos
de nossas capacidades constitutivas) quanto com respeito à nossa existência singular (ao falarmos de nossa personalidade); mas então em que
consiste ser uma pessoa? Essa pergunta foi classicamente formula e respondida por Locke em termos tais que deu origem a toda uma linhagem de
abordagem do conceito de pessoa reunida contemporaneamente sob a rubrica de 'problema do critério de identidade pessoal'. Nessa linhagem, a
discussão centra-se sobre as condições segundo as quais se pode reidentificar alguém (e privilegiadamente a si próprio) como sendo um e o mesmo
eu pessoal (um Self determinado) em diferentes momentos do tempo ou fases da vida. Por razões que podem ser questionadas, essa abordagem
tende assim a guiar-se restitamente pela noção epistêmica de auto-consciência e deve experimentar uma relevante ampliação, e mesmo uma revisão,
quando a análise do conceito de pessoa deixa-se guiar alternativamente pela noção prática de autodeterminação (aliás, pela capacidade de
orientar-se por valores, de responder por um curso de ação e de conformar uma conduta de vida). Nesse sentido, o propósito do presente curso é o
de discutir a questão da identidade pessoal guiando-se por aquelas análises do conceito de pessoa que privilegiam o esclarecimento das condições
segundo as quais se é capaz de por si próprio determinar a si próprio em contextos práticos de interação e, assim, elucidam o sentido em que somos
agentes auto-determinados em um meio social. Para tanto, o curso se baseará na análise e discussão em princípio dos seguintes textos: 1) Locke,
John. “Da Identidade e Diversidade”. In: idem. An Essay concerning Human Understanding. Cap.XXVII.; 2) Hacker, Peter. “A Pessoa”. In: idem. Human
Nature. The Categorial Framework. Cap. 10.; 3) Frankfurt, Harry. “Liberdade da Vontade e o Conceito de Pessoa”. In: idem. The Importance of What
We Care About. Cap. 2.;4) Taylor, Charles. “O Conceito de Pessoa”. In: idem. Human Agency and Language – Philosophical Papers I. Cap. 4.; 5)
Habermas, Jürgen. “Individuação através da Socialização. Sobre a Teoria da Subjetividade de G.H. Mead”. In: idem. Philosophische Texte – Band I. Cap.
4.; 6) Mead, Georg Herbert. “O Self”. In: idem. Mind, Self and Society. Parte II.

SEMINÁRIOS DE LEITURA
TEMAS DE POLÍTICA A (HFI 0111) – Prof. Rodrigo Ribeiro – Carga Horária: 30h. Horário: Terças-feiras, das 14h às 16h.
EMENTA: Leitura e discussão dos escritos de Hannah Arendt relacionados com o tema “Verdade, Mentira e Política” a partir do contexto da análise
arendtiana do papel da propaganda nos movimentos e regimes totalitários, tendo em vista compreender de que modo um dos seus aspectos
essenciais foi a centralidade da propagação da mentira como forma de comunicação política, organização da opinião pública e doutrinação ideológica.
Para isso, partiremos do item “A propaganda totalitária”, do capítulo “O movimento totalitário” da terceira parte da obra Origens do totalitarismo, de
1951, com algum apoio das análises de Eichmann em Jerusalém – relato sobre a banalidade do mal e da leitura do último capítulo de Origens,
intitulado “Ideologia e Terror”.

TEMAS DE ÉTICA B (HFI 0110) – Prof. Rodrigo Dantas – Carga Horária: 30h. Horário: Terças-feiras, das 18h às 20h.
EMENTA: Leitura de 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, de David Harvey (2014). Boitempo Editorial, São Paulo, 2016.
TEMAS DE ÉTICA A (HFI 0109) – Profª Vânia Dutra - Carga Horária: 30h. Horário: Quartas-feiras, das 16 às 18h.
EMENTA: Análise da dissolução da moral realizada por Nietzsche na obra Genealogia da moral desde a tematização do valor e da introdução do
procedimento genealógico.
TEMAS DE POLÍTICA B (HFI 0112) – Prof. Rodrigo Ribeiro – Carga Horária: 30h. Horário: Quintas-feiras, das 14h às 16h.
EMENTA: Leitura e discussão dos escritos de Hannah Arendt relacionados com o tema “Verdade, Mentira e Política” a partir do contexto da análise
arendtiana presente nos ensaios "Filosofia e Política", "Verdade e Política" e "A mentira na política – Considerações sobre os Documentos do
Pentágono", nos quais a pensadora discute a relação entre verdade e mentira, contrapondo-se tanto à tradicional subsunção da opinião política pela
verdade racional e seu caráter extrapolítico quanto à atual redução da verdade factual à opinião política e a destruição da veracidade pela mentira
organizada. Recorreremos também a outros autores que contribuam para a compreensão do tema, como o ensaio "A Função Política da Mentira
Moderna" de Alexandre Koyré e a obra "1984" de George Orwell, dentre outras.
TEMAS DE PENSAMENTO SOCIAL (HFI 0137) – Prof. Thiago Oliveira – Horária: 30h. Horário: Quintas-feiras, das 16h às 18h.
EMENTA: EMENTA: O que é ideologia? Qual a história do conceito? Qual a relação entre o discurso e a ideologia? O que é ideologia dominante? Qual
a relação entre as instituições e a ideologia? A disciplina pretende tratar destas e outras questões fundamentais para o pensamento crítico social a
respeito do conceito de ideologia, tomando como principais referências os textos de Terry Eagleton e István Mészáros. Faremos um percurso histórico
crítico do conceito até a contemporaneidade procurando entender seus impactos na sociedade e como a ideologia se faz presentes nas relações
sociais.
TEMAS DA CULTURA CONTEMPORÂNEA A (HFI 0126) – Prof. Rodrigo Dantas – Carga Horária: 30h. Horário: Quintas-feiras, das 18h às 20h.
EMENTA: Leitura de No Enxame - Perspectivas do Digital, de Byung Chul Han (2013). Editora Vozes, Petrópolis, 2018.
TEMAS DE ONTOLOGIA B (HFI 0108) - Prof. Ecio Pisetta - 2020.1. Carga Horária: 30h. Horário: Sextas-feiras, das 16 às 18h.
EMENTA: O seminário abordará o texto “Lições de metafísica” do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Na obra o autor desenvolve, de modo
muitas vezes informal, ideias típicas do pensamento contemporâneo – e que aparecem também em outras obras suas – tais como: os conceitos de
“eu” e de “circunstância”, terra e mundo, vida e ciência, ciência e filosofia como afazeres distintos, alteridade e identidade, etc. Encontramos no
texto, bem ao estilo do autor, um convite ao exercício do pensamento por meio de provocações. “Nós vamos estudar metafísica, e isso que vamos
fazer é, a princípio, uma falsidade”, diz-nos Ortega logo de início. E, quase ao final da obra, arremata: “a metafísica é uma tarefa inevitável”.

