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Disciplina: Filosofia Geral
Série: 1º período do Curso de Direito
OBJETIVOS
Trazer para o campo da discussão temas relevantes da Filosofia para o Curso.
Promover novos tipos de avaliação com interação de espaço não escolar, atividade
diferenciada e integradora.
CONTEÚDOS TRABALHADOS
Discussão dos temas filosóficos relacionados aos filósofos que compõem a formação do
profissional de Direito
PROCEDIMENTOS
1- É passada a proposta para a turma, como um trabalho amplo, que deverá ser construído ao
longo do semestre e terá sua culminância em um Jantar – com discussão dos temas sorteados
entre os grupos.
2- Os alunos se inscrevem e se a maioria houver aceitado a proposta, passamos a
pesquisar os custos de local, alimentação e estrutura do evento.
3- É criada uma comissão para a contabilidade e os temas são sorteados.
4- São passadas as instruções dos procedimentos.
5- No dia do jantar, os grupos vão à frente defender seu tema e a posição dos filósofos
relacionados, evidenciando sua relevância para a Filosofia e para o Direito.
6- Há um compromisso com a solenidade, pois o evento é um evento de gala, inclusive
com a apresentação do grupo, em traje formal.
7- É feita a avaliação e a qualidade dos trabalhos interfere na npta bimestral. Há um
mínimo de pontuação e um máximo. A diferença é cobrada na prova bimestral.
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RESULTADOS
O evento já contou com 14 edições. Em todas elas foi demonstrada uma aprendizagem, na
maioria das vezes, mais efetivas que no método tradicional de aula e procedimento de
avaliação. Também os alunos apresentam suas críticas e sugestões, na maioria das vezes
positivas e altamente elogiosas.

