
Nome do CURSO DE EXTENSÃO VIRTUAL : Filosofia Contemporânea  

1. Docentes do Curso de Extensão 

a. Docentes: Bento Prado de Almeida Ferraz Neto, Adriano Ricardo Mergulhão e 
Taciane Alves da Silva  

b. Discentes: Tayrone Alves e Bento Tedesco 

2. Proposta Geral 

Apresentação 

O curso de extensão Filosofia Contemporânea pretende apresentar aos participantes os problemas 
investigados pela tradição fenomenológica alemã, sobretudo, os problemas sobre a demarcação e 
fundamentação do sentido e do campo temático da fenomenologia. Para tanto, o curso se concentrará 
em dois expoentes paradigmáticos: Edmund Husserl e Martin Heidegger e no diálogo por eles 
mantido. A partir da reconstrução das linhas fundamentais dos projetos fenomenológicos 
desenvolvidos por esses dois autores, pretende-se despertar o interesse de um público mais amplo 
pelas questões filosóficas e, principalmente, pelo estudo de um dos principais “métodos” para 
desenvolvê-las. O curso, ministrado por videoconferência online (Google Hangouts Meet) por um 
professor do Departamento de Filosofia da UFSCar e por dois doutores do Programa de Pós-
graduação, será composto por seis aulas expositivas, cada uma com duas horas de duração. 

Objetivos 

Fornecer aos alunos de filosofia a oportunidade de trabalhar o diálogo entre dois pensadores 
fundamentais da filosofia contemporânea; despertar o interesse de um público mais amplo pelas 
questões filosóficas e, principalmente, pelo estudo de um dos principais “métodos” para desenvolvê-
las (a saber, a fenomenologia). 

3. Público 

a. O curso se destina a todo o público interessado dos três campi da UFSCar e ao 
público em geral: graduação, pós-graduação e público interessado em filosofia. Não 
há cobrança de taxas 

b. Critério de seleção: declaração de interesse 

c. Critério de avaliação: avaliação de relatório 

d. Estimativa de público: 50 pessoas. 

4. Distribuição e tema das aulas 

5. Horário e Calendário 
a. Horário: das 18h às 20 horas (terças e quartas) 
b. Início: 19/05/2020 – Término: 03/06/2020 



Total: 12h 

6. Curso Virtual 

O curso será ofertado pela plataforma Google Meet. Antes do curso, será enviado por e-mail, a todos 
inscritos, o link para acesso on-line às aulas. 

  
7. Inscrições 

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: bentopprado@gmail.com, até 12/05/2020 
Informações obrigatórias: nome e CPF do aluno; 
Informações suplementares: escolaridade e profissão  

Manifestão de interesse (quatro linhas no máximo) 

8. Textos  

1. “Investigações Lógicas” Edmund Husserl 
2. “Prolegômenos para uma história do conceito de tempo” Martin Heidegger 
3. “Introdução à investigação fenomenológica” Martin Heidegger 
4. “Meu caminho para a fenomenologia” Martin Heidegger 
5. “A ideia de fenomenologia em Heidegger e Husserl. Fenomenologia hermenêutica do aí-ser e 
fenomenologia reflexiva da consciência” Friedrich-Wilhelm von Herrmann 
6. “Ser e Tempo” Martin Heidegger 
7. “A superação da metafísica” Martin Heidegger 


