
MONITORIA 

PROJETO PERMANENTE DE MONITORIA 

 

Título – Propedêutica Filosófica 
 
Disciplina(s) obrigatória(s) vinculada(s) – 650 (caracteres) 
História da Filosofia Antiga I 

História da Filosofia Medieval I 

História da Filosofia Moderna I 

História da Filosofia Contemporânea I 
 
 
Disciplina(s) não obrigatória(s) vinculada(s) – 650 
nenhuma 
 
 
Caracterização do projeto -  650 
O projeto aborda as disciplinas obrigatórias vinculadas à noção de História da Filosofia. Essas 
disciplinas caracterizam-se por uma visão geral e introdutória de cada época específica e, na 
medida em que tal conteúdo é muito abrangente, o atendimento individual aos alunos se faz 
necessário especialmente por dois motivos: 1) demandas de esclarecimentos mais específicos 
do conteúdo; 2) constante pesquisa por novos materiais didáticos. Há, ainda, a importância 
crucial dos problemas da noção de História para estas disciplinas, exigindo um monitor 
proficiente tanto no conteúdo de cada matéria como com uma visão geral da história da 
filosofia.  
 
Atribuição do monitor – 1300 

 
 
Cronograma de Trabalho – 1300 

I. Participar com o professor da elaboração permanente dos planos de aula, programas de 

atividades em aula e extra-aula, inclusive levantamento bibliográfico e de recursos didáticos. 

Tal atividade caracteriza a necessidade de um projeto de monitoria permanente para este 

grupo de disciplinas que congregue esforços por uma contínua pesquisa por materiais 

didáticos atualizados com as novas discussões sobre cada época histórica. 

II. Atendimento individual ou em grupo dos alunos para esclarecimentos, levantamento de 

dúvidas ou demandas a serem encaminhadas ao professor. Esta é a segunda atribuição do 

monitor que caracteriza a necessidade permanente deste projeto. Na medida em que o 

conteúdo de cada disciplina é muito abrangente, sempre há interesse por parte dos alunos em 

aprofundar um ou outro tema não desenvolvido plenamente em sala de aula. O monitor, sob 

orientação do professor, terá a responsabilidade de suprir esta demanda dos alunos, indicando 

inclusive outras disciplinas a serem cursadas em que será desenvolvido o tema de predileção 

do aluno.  

IV. Preparação de aulas de treinamento sob acompanhamento e supervisão docente conforme 

calendário elaborado com o professor, a qual seja objeto de avaliação dos alunos beneficiados; 



 
O departamento de filosofia recebe uma nova turma por semestre (45 por semestre), 
configurando assim a existência de todas as disciplinas mencionadas em todos os semestres. 
Os monitores de cada disciplina em um dado semestre serão alocados para a mesma disciplina 
no seguinte, promovendo assim uma continuidade entre os dois períodos letivos e um melhor 
aproveitamento do tralho do monitor junto àquele conteúdo. Na medida em que o presente 
projeto abrange disciplinas de cunho histórico e como cada época histórica abrange assuntos 
muito diversos e está constantemente sendo revista pelos seus pesquisadores, uma pesquisa 
permanente de materiais didáticos se faz necessário (como elaboração de apostilas, seleção de 
trechos de bibliografia a serem utilizados em sala de aulas, metodologias de fixação do 
conteúdo inovadoras, pesquisa de novas abordagens a um período histórico, etc). Assim, no 
segundo semestre um determinado material didático elaborado e/ou utilizado no primeiro 
pode ser reavaliado e/ou testado no segundo, formando assim uma pesquisa constante pela 
melhor forma de abordar cada época histórica. Além disto, o monitor se encarrega de em cada 
semestre organizar e indicar bibliografias e cursos para suprir as demandas mais particulares 
de cada aluno. 
 
 
Metodologia de acompanhamento e avaliação – 1300 
 
A avaliação dos alunos Monitores deverá ser um processo associado às suas atividades e não 
um processo destacado e isolado. Assim, os professores orientadores organizarão pautas de 
atividades cujo cumprimento será sempre observado e do qual resultarão comentários, 
estímulos, sugestões e críticas comunicados ao Monitor. Tanto em relação à pesquisa de 
materiais didáticos como em relação ao atendimento às demandas particulares dos alunos, o 
monitor está responsável de apresentar constantemente suas atividades ao professor 
orientador, e será baseado nesta troca constante entre eles que se baseia a avaliação do 
monitor. 
 
Número de vagas solicitado – 8 
 
Estimativa do número de alunos beneficiados pelo projeto (por semestre) – 8 
 
O número de vagas mínimo de monitores para o projeto der viável - 4  (este campo só existe 
em projeto permanente) 
 
O número de alunos beneficiados no primeiro semestre - 8 (este  campo só existe em projeto 
permanente) 
 
O número de alunos beneficiados no segundo semestre - 8 (este campo  só existe em projeto 
permanente) 


