
 

PROJETO ANUAL  

Título: Lógica e Linguagem  

Disciplina(s) obrigatória(s) vinculada(s): nenhuma  

Disciplina(s) não obrigatória(s) vinculada(s):  

Filosofia da Linguagem II                       

Filosofia da Linguagem III                       

Filosofia da Linguagem IV               

Lógica I                 

Lógica II                

Lógica III              

Lógicas Contemporâneas  

Caracterização do Projeto 

O projeto congrega as disciplinas optativas vinculadas à Filosofia da Linguagem e à 

Lógica. A tarefa das disciplinas é aprofundar os tópicos tratados nas disciplinas 

obrigatórias correspondentes, a saber, a Filosofia da Linguagem I e a Lógica Clássica. 

Diferentemente dessas disciplinas obrigatórias, que são principalmente da índole 

expositiva, as disciplinas optativas focam em atividades práticas que visam desenvolver 

habilidades e competências que são típicas do ofício de professor e pesquisador de 

filosofia como, por exemplo, a capacidade de explicitar um problema filosófico ou uma 

tese ou um argumento filosófico, a capacidade de analisar, interpretar e comentar textos 

filosóficos e a capacidade de participar de um debate filosófico. Para realizar tais 

atividades, seria desejável contar com um monitor para estas disciplinas. 

 

Atribuição do Monitor: 

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

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

II. Definir horários destinados ao atendimento individual ou em grupo dos alunos das 

turmas em que atua como Monitor para esclarecimentos, levantamento de dúvidas ou 

demandas a serem encaminhadas ao professor; 

III. Preparação de trabalhos (escritos e para exposição oral ou por outros meios 

tradicionais ou avançados) visando sua apresentação nas aulas e nos eventos 

acadêmicos, especialmente da UFF; 

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; 

 

Atividade principal do monitor: 

Outros 

 

Cronograma de trabalho do monitor: 

O monitor encontrar-se-á com o orientador semanalmente para preparar cada aula 

ministrada. 

 



Metodologia de acompanhamento de avaliação: 

O monitor participará diretamente das atividades de definição dos planos de aulas, da 

seleção bibliográfica, da utilização de formatos específicos além da aula expositiva, dos 

procedimentos de incentivo à participação dos demais alunos, dos processos de 

avaliação e da interação com os alunos de outros cursos eventualmente inscritos nas 

disciplinas. A avaliação dos monitores deverá ser um processo associado às suas 

atividades e não um processo destacado e isolado. Assim, os professores orientadores 

organizarão pautas de atividades (visando às aulas e visando ao estudo próprio do 

Monitor) cujo cumprimento será sempre observado e do qual resultarão comentários, 

estímulos, sugestões e críticas franca e abertamente comunicados ao monitor. 

 

Professor Orientador 

Dirk Greimann 


