
Departamento de Filosofia / UFSCar 

Divulgação de curso de extensao 

Nome do curso: Pesquisa e bases digitais em filosofia 

1. Docentes do Curso de Extensão 

Docente: Prof. Dr. José Eduardo Marques Baioni 

Discentes: Rodrygo Rocha Macedo e Wagner Barbosa de Barros 

2. Proposta Geral 

Apresentação: Orientação e discussão sobre pesquisa e acesso a bases digitais de acervos de textos 

filosóficos. 

Objetivos: Orientar as práticas de pesquisa e de acesso a bases digitais de acervos de textos 

filosóficos. Exercícios de busca, de seleção de materiais e bases de dados, organização de arquivos e 

troca de textos. Questões éticas e de direito autoral. Domínio de línguas estrangeiras. Uso de bases 

digitais em editores de textos. 

3. Público 

a. O curso se destina em especial a alunos de graduação e pós-graduação de filosofia e a alunos de 

outros cursos da UFSCar. Não há cobrança de taxas. 

b. Critério de seleção: ordem de inscrição. 

c. Critério de avaliação: Relatório de exercícios e de resultados obtidos, a serem entregues em datas 

combinadas. 

d. Estimativa de público: máximo 20. 

4. Distribuição e tema das aulas 

O plano de atividades será enviado previamente por e-mail e/ou disponibilizado em recurso digital. 

5. Horário e Calendário 

a. Horário: das 14h00 às 16h00. 

b. Início – Término: encontros on line nos dias 02, 09, 16 e 23/06/2020 (3as. feiras). 

c. Total: 24 horas (incluindo horas de exercícios). 



6. Curso Virtual 

O curso será ofertado numa das plataformas: ou Moodle-UFSCar, ou Google Meet (requer e-mail de 

estudante da UFSCar) ou Skype. Antes do curso, será enviado por e-mail aos inscritos aceitos o link 

para acesso on-line às aulas. 

7. Inscrições 

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: baioni@ufscar.br 

Período de inscrições: de 04 a 15/05/2020. 

Informações obrigatórias: nome completo, RA, CPF e e-mail do aluno. 

Informações suplementares: escolaridade e profissão. 

Manifestão de interesse: (quatro linhas no máximo). 

8. Textos 

Serão enviados previamente por e-mail e/ou disponibilizados em recurso digital. 


