- EDITAL NEE 004/2016 -

FILOSOFIA E HUMANIDADES
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ATUALIZAÇÃO
CURSO LIVRE - EXTENSÃO
PARCERIA FAJE E CENTRO LOYOLA

O curso oferece uma formação capaz de proporcionar, de um lado, um contato com áreas básicas da
reflexão filosófica e, de outro, favorecer a discussão de temáticas associadas às condições de um
humanismo contemporâneo. Os dois grupos de disciplinas ofertados, um voltado para disciplinas básicas
do campo filosófico e outro constando de temáticas mais abertas, permitem uma circulação maior entre os
recursos disponibilizados pela filosofia e alguns dilemas postos pela contemporaneidade. Tendo em vista o
avanço incessante das ciências e a velocidade das transformações do mundo atual, trata-se de examinar a
vitalidade da tradição humanista e seu alcance enquanto orientação existencial.
I. LOCAL
Centro Loyola
Rua Sinval de Sá, 700 – Cidade Jardim / Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3342-2847
secretaria@centroloyola.org.br

II. INSCRIÇÕES
A partir do dia 01/02/207 até 07/03/2017.
- por email secretaria@centroloyola.org.br ou pessoalmente
- para os que desejam certificação de pós-graduação lato sensu, entregar na secretaria do Centro
Loyola os seguintes documentos:
a. Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação.
b. Cópia simples da Identidade e CPF.
Início do curso: 07 de março de 2017

III. INVESTIMENTO
Mensalidades de R$ 200

IV. CERTIFICAÇÃO
CURSO CERTIFICADO PELA FAJE – FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA
1. Pós-graduação lato sensu / Atualização em Filosofia e Humanidades
a. Exige-se curso superior reconhecido pelo MEC.
b. O certificado de PGLS só será emitidos para quem fizer os 2 módulos da Atualização.
c. Presença mínima de 75% em cada disciplina do curso.
2. Extensão / Curso Livre de Filosofia e Humanidades
a. Presença mínima de 75%.

V. CARGA HORÁRIA
Aulas às terças e quintas feiras, das 19h30 às 21h30 horas, nos meses de março a junho (1º semestre) e
agosto a novembro (2º semestre).
Carga-horária total: 128 horas/aula.

VII. DISCIPLINAS E CRONOGRAMA 1
Por que a filosofia deve nos interessar? (16 horas/aula)
Tendo como referência alguns dos textos fundadores da reflexão filosófica, o curso apresenta o
enraizamento existencial da filosofia e suas possibilidades como recurso de entendimento do mundo e de
nossa presença nele.
7, 14, 21 e 28 de março
4, 11, 18 e 25 de abril
Terças-feiras, de 19h30 às 21h30

Antropologia Filosófica (14 horas/aula)
A partir da pergunta sobre o ser humano, o curso se dividirá em duas partes: na primeira, explicitaremos as
concepções clássica, cristã e moderna do homem; na segunda, procuraremos identificar, de modo
sistemático, o que nos define como seres humanos.
9, 16, 23 e 30 de março
6, 20 e 27 de abril
Quintas-feiras, de 19h30 às 21h30

Os sentidos da beleza (10 horas/aula)
O curso irá explorar os sentidos da beleza no pensamento moderno e contemporâneo, como um modo de
ampliar a compreensão do ser humano e de suas possibilidades.
2, 9, 16, 23 e 30 de maio
Terças-feiras, de 19h30 às 21h30

A crise da subjetividade na pós-modernidade (8 horas/aula)
Apresentação e discussão da crise contemporânea em seus aspectos subjetivos e culturais.
6, 13, 20 e 27 de junho
Terças-feiras, de 19h30 às 21h30

Religião e Cultura (14 horas/aula)
A religião tanto pode ser pensada como um componente da cultura, como também, um lugar singular de
crítica da cultura. Com o propósito de compreender a experiência humana na contemporaneidade, serão
abordadas questões e temáticas da fronteira entre essas duas dimensões.
4, 11, 18 e 25 de maio e 9, 16 e 23 de junho
Quintas-feiras, de 19h30 às 21h30

Teoria do conhecimento: quando temos razão? (16 horas/aula)
Exame das principais correntes no campo da teoria do conhecimento, sejam as defensoras da possibilidade
do conhecimento, sejam as associadas ao ceticismo. Ênfase especial será dada aos debates no campo da
filosofia da ciência.
1, 8, 22 e 29 de agosto
5, 12, 19 e 26 de setembro
Terças-feiras, de 19h30 às 21h30

1

A coordenação informará o quadro de docentes ao longo dos semestres.

Desafios atuais do humanismo (16 horas/aula)
As transformações radicais do mundo contemporâneo põem em xeque os referenciais que balizaram a
condição humana até aqui. Neste cenário desafiador, como pensar e realizar alguma forma de existência
genuinamente humana que não seja mera sobrevivência de modelos ultrapassados? Haverá alguma forma
de humanismo compatível com a nova configuração do mundo?
3, 10, 17, 24 e 31 de agosto
14, 21 e 28 de setembro
Quintas-feiras, de 19h30 às 21h30

Ética (18 horas/aula)
O curso irá se ocupar seja do lugar da ética na experiência humana, seja das correntes éticas na história do
pensamento filosófica. Liberdade e justiça, responsabilidade e sociabilidade, valores e diversidade social,
são, entre outras, questões que integram a reflexão ética contemporânea.
3, 10, 17, 24 e 31 de outubro
7, 14, 21 e 28 de novembro
Terças-feiras, de 19h30 às 21h30

A experiência humana da dor (8 horas/aula)
O curso se propõe pensar a “dor” ou o “sofrimento” em três passos: o sofrimento que se abate sobre nós,
como no caso da doença, de uma catástrofe ou da morte de alguém amado; o sofrimento da vítima diante
de seu agressor e o caminho lento do perdão; e, enfim, o sofrimento redentor que consiste em aproximarse da dor do outro para apoiá-lo em seu padecimento.
5, 19 e 26 de outubro e 9 de novembro
Quintas-feiras, de 19h30 às 21h30

Literatura e existência (8 horas/aula)
Leitura e análise de obras literárias em busca de reflexões de cunho filosófico acerca de problemas que
afetam a existência humana, tais como a liberdade, a alteridade, a espiritualidade, a morte e a angústia.
16, 23, 30 de novembro e 7 de dezembro
Quintas-feiras, de 19h30 às 21h30

Belo Horizonte, MG, 19 de dezembro de 2016

Rodrigo Ladeira Carvalho
Coordenador do NEE/FAJE

