
CÓDIGO COMPONENTE EMENTA

CHU0161 ALEMÃO INSTRUMENTAL II Os casos; os gêneros; os verbos; as conjunções; a declinação de adjetivos; os substantivos; leitura e tradução de textos.

CSA0304 ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS Definição de políticas públicas. Tipos de políticas públicas. Ciclo de políticas públicas. Instituições. Atores. Estilo de 

políticas públicas

CSA0174 DIREITO E ECONOMIA Não informada

CHU0013 ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE I Questões centrais da discussão filosófica da arte na antiguidade clássica e sua repercussão crítica.

CHU0096 ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE I Questões centrais da discussão filosófica da arte na antiguidade clássica e sua repercussão crítica.

CHU0017 ÉTICA II Deontologia e utilitarismo. O problema da fundamentação da ética na contemporaneidade. Utilitarismo e 

deontologismo nas éticas filosóficas contemporâneas. Bioética e ética filosófica.

CHU0078 ÉTICA II Deontologia e utilitarismo. O problema da fundamentação da ética na contemporaneidade. Utilitarismo e 

deontologismo nas éticas filosóficas contemporâneas. Bioética e ética filosófica.

CHU0021 FILOSOFIA ANTIGA II Questões centrais do pensamento platônico, sua articulação interna e sua repercussão na filosofia grega.

CHU0022 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA I A fenomenologia em Husserl e Heidegger. Conceitos básicos do pensamento de Husserl e Heidegger.

CHU0026 FILOSOFIA DA CIÊNCIA II A crise na epistemologia científica. Os problemas da confirmação e da infirmação. Paradigma e ruptura: as revoluções 

científicas. A aceitação de teorias da ciência.

CHU0099 FILOSOFIA DA CIÊNCIA II A crise na epistemologia científica. Os problemas da confirmação e da infirmação. Paradigma e ruptura: as revoluções 

científicas. A aceitação de teorias da ciência

CHU0031 FILOSOFIA MEDIEVAL I Santo Agostinho, Santo Anselmo, Tomás de Aquino

CHU0033 FILOSOFIA MODERNA I Francis Bacon, Descartes, Leibniz

CHU0035 FILOSOFIA POLÍTICA I Os contratualistas (Rousseau; Hobbes; Locke)

CHU0079 FILOSOFIA POLÍTICA I Os contratualistas (Rousseau; Hobbes; Locke)

CHU0036 FILOSOFIA POLÍTICA II Platão; Aristóteles.

CHU0103 FILOSOFIA POLÍTICA II Platão; Aristóteles

CHU0077 INICIAÇÃO À PESQUISA FILOSÓFICA Iniciação à pesquisa de textos filosóficos com a supervisão de orientador 

CHU0144 LATIM FORENSE II Declinações: declinação dos substantivos, adjetivos e demais casos. Conjugações: verbos regulares, irregulares e 

tempos.  Brocardos, Provérbios e Textos de Latim Forense.

CHU0178 LATIM FORENSE III Adjetivos de 1ª. e 2ª. Classe. Voz Passiva. Conjugações: verbos regulares, irregulares e tempos. Brocardos, Provérbios e 

Textos de Latim Forense

CHU0043 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS Metodologia Filosófica. Análise e leitura de diferentes modelos de escrita filosófica. Argumentação e análise conceitual. 

Construção de texto. Normas para a elaboração de textos acadêmicos (ABNT): fichamento, projeto de pesquisa, 

resenha, artigo.
CHU0048 LÓGICA II Métodos de prova da validade de enunciados no cálculo proposicional: o tableaux e a dedução natural. Formalização no 

cálculo quantificacional e seus métodos de prova: o tableaux e a dedução natural. Interpretação para a linguagem do 

cálculo quantificacional.



CÓDIGO COMPONENTE EMENTA

CHU0179 OFICINA DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS Fundamentos da leitura e da produção de textos acadêmicos. O texto científico. O método científico e a argumentação 

científica. A produção do conhecimento científico: problemática, descrição do objeto, explicação do fenômeno. Prática 

de leitura e de produção de:fichamentos (mapas conceituais, por grafos), resumos, resenhas, ensaios e artigos.

CSA0298 PLANILHAS ELETRÔNICAS PARA DISCIPLINAS DE FINANÇAS Introdução as planilhas eletrônicas; Emprego de fórmulas e manipulação de Banco de Dados; Criação e edição de 

gráficos. Tais recursos que propiciarão os alunos a desempenharem com eficiência as ferramentas básicas de planilhas 

eletrônicas. 
CHU0054 POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS A relação entre Estado e políticas educacionais. Legislação educacional do Brasil e do Estado de Goiás na atualidade. 

Gestão da educação e a (re) democratização da sociedade brasileira. Perspectivas para a escola pública no Estado de 

Goiás. Sistema de avaliação da educação básica.

CHU0056 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I Introdução ao estudo da Psicologia: fundamentos históricos e epistemológicos; a construção social do conceito de 

criança e família; as concepções de desenvolvimento e repercussões na escola; questões atuais na psicologia da 

educação: exclusão social, adolescência, medicalização do social, gênero e violência.

CHU0062 TEORIA DO CONHECIMENTO II Criticismo

CHU0065 TÓPICOS ESPECIAIS DE FILOSOFIA I Estudos de textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento no Curso de Filosofia.

CHU0066 TÓPICOS ESPECIAIS DE FILOSOFIA II Estudos de textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento no Curso de Filosofia.


