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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UniCEUB 

FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

 

 

Curso: DIREITO Créditos: 

05 

Carga Horária: 

075 

Disciplina: FILOSOFIA 

Professor: CARMEN LOBATO 

Turno: MATUTINO E NOTURNO Turmas: B (Matutino) C e D (Noturno) 

 

PLANO DE ENSINO 

 

OBJETIVOS: 

 

Geral: 

Preparar o discente do Curso de Direito para pensar as ciências jurídicas a partir 

da Filosofia, de forma a oferecer-lhe os subsídios teóricos e metodológicos 

necessários a uma visão ampla e crítica de sua área. 

 

Específicos: 

Preparar o discente do Curso de Direito para a leitura conceitual/acadêmica das 

principais correntes filosóficas da cultura ocidental judaico-cristã, visando o seu 

devido enquadramento no que tange aos principais problemas do direito 

contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1.0) Distinções entre Filosofia, Ciência e outros saberes. 

1.1) As bases filosóficas da noção de justiça na cultura ocidental. 

2.0) As bases filosóficas do pensamento científico ocidental. 

2.1) Francis Bacon, Descartes, os empiristas ingleses e Immanuel Kant. 

3.0) O pensamento filosófico contemporâneo. 

3.1) Hegel, Marx e os existencialistas. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O Educando deverá desenvolver sua capacidade de interpretação e crítica dos 

conteúdos fornecidos, de forma a estabelecer uma transversalidade entre a Filosofia 

e as Ciências, em especial as Ciências Sociais e o Direito. Espera-se, também, que o 

mesmo desenvolva a sua capacidade de exposição (oral e escrita), com vistas à 

elaboração de documentos acadêmicos.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

 

Aulas expositivas e trabalhos de grupo (em sala de aula) sobre os tópicos do  

conteúdo programático. 

 

Atividades complementares, tais como: palestras agendadas pela Instituição,  filmes 

e/ou documentários (a serem exibidos em sala de aula), uma vez a cada bimestre. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

 

As avaliações acompanharão o método e o cronograma da Instituição, constando de 

duas provas escritas, durante o semestre. As menções serão dadas de acordo com os 

critérios de progressão e assiduidade. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

Básica: 

MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia . Dos Pré-Socráticos a 

Wittgenstein, Jorge Zahar Editor, quarta edição, Rio de Janeiro, 2006. 

FEARN, Nicholas. Aprendendo a Filosofar em 25 lições – Do poço de Tales à 

desconstrução de Derrida. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2008. 

LAW, Stephen. Filosofia. Guia Ilustrado Zahar, 2ª edição, Rio de Janeiro, 2009. 

 

Complementar: 

FIGUEIREDO, Vinicius de. (Org.) – 03 volumes. Seis Filósofos na sala de aula, 

Berlendis & Vertecchia Editores, 3ª Edição, São Paulo/SP, 2010. 

FERRY, Luc. Aprender a viver – Filosofia para os novos tempos. Editora Objetiva, 

Rio de Janeiro/RJ, 2007. 

  
 

Observação: Tendo em vista a realização da Copa do Mundo de 2014, em nosso país, caso não sejam 

completadas as horas-aula previstas para a Disciplina, as mesmas serão compensadas com atividades 

complementares, a serem combinadas entre os corpos docente e discente. 


