PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

FIL 1000

Introdução à Filosofia EAD
CARGA HORÁRIA TOTAL:

60 HORAS

CRÉDITOS:

4

PROF: Alexandra Almeida, Caio Moura, Elsa Buadas, Marcella Oliveira, Remo
Mannarino, Rogério Soares e Vera Henriques (12 turmas) + Luisa Buarque (coord.)

OBJETIVOS

Oferecer em modalidade online uma experiência qualificada de introdução à
filosofia.

PROGRAMA

1) O curso conta com um Módulo Inicial comum, com duração de 5 aulas, que
permite ao aluno ter um panorama do que será oferecido nos módulos
seguintes. Ao final desse módulo inicial o(a) aluno(a) deve escolher uma das
seguintes opções: 1) Linguagem; 2) Ética e Política; 3) Estética; ou 4)
Ciência, Técnica e Natureza. Essa escolha deve ser feita em período e
obediência a número de vagas definidos em calendário disponibilizado no
próprio ambiente de aprendizagem. Os alunos que definem suas escolhas mais
prontamente têm prioridade no preenchimento do número de vagas oferecido
para cada uma das opções. Aqueles que não realizam a escolha no prazo
previsto são encaminhados automaticamente para um dos quatro módulos,
conforme a disponibilidade de vagas.
2) Dificuldades técnicas, em quaisquer momentos do curso, devem ser
dirimidas através dos canais: http://atendimento.ccead.puc-rio.br/ ou 0800 600
1454.
3) Problemas acadêmicos, exatamente como nas aulas presenciais, devem ser
discutidos com os respectivos professores no próprio ambiente de aulas.
Somente na impossibilidade de solução por essa via deve-se procurar
orientação junto à coordenação do curso, em edlyra@puc-rio.br.
4) É de inteira responsabilidade do(a) aluno(a) a procura de auxílio no
tempo devido e pelos canais indicados acima.
5) A aula inaugural de 2021.1 (presencial) será no dia 12/3, das 11 às 13 h,
em ambiente online. Os alunos que não puderem comparecer e tiverem
dúvidas sobre o funcionamento do curso devem buscar dirimi-las nos canais

listados acima.

AVALIAÇÃO

1) Duas notas (G1 e G2) são geradas ao longo do curso e precisam ser lançadas
no sistema nos prazos regimentais disponíveis no calendário geral da PUCRio. Como todas as matérias FIL, essa disciplina obedece ao critério III de
avaliação PUC.
2) É de competência do professor de cada módulo a definição e
explicitação dos critérios de produção das notas G1 e G2.
3) É particularidade dessa disciplina que TODOS OS ALUNOS façam uma
última PROVA PRESENCIAL e devam nela tirar nota diferente de zero,
sob pena de, não importando quanto tenham sido bem-sucedidos nas
outras avaliações do curso, não obterem aprovação. Trata-se de
determinação do MEC para cursos dessa natureza. No caso de a prova não
poder ser realizada devido às condições sanitárias, um aviso será dado a tempo.
4) No caso de realização da prova presencial, serão ofertadas duas opções de
horário, a serem agendadas dentro do intervalo de dias previsto no
cronograma do curso e informadas pelo(a) professor(a) em momento oportuno.
IMPORTANTE: isso não significa a oferta de opção de prova em todas as
datas indicadas no cronograma, apenas que as opções estarão situadas no
período nele previsto.
.

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL

Textos e materiais multimídia disponíveis no próprio ambiente do curso
(Moodle)
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