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1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto de Extensão Curso de Filosofia, Sabedoria e Bom Viver - Módulo II. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto de Extensão Curso de Filosofia, Sabedoria e Bom Viver - Módulo II. 

 

Brusque, 19 de setembro de 2018. 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Curso: Filosofia, Sabedoria e Bom Viver - Módulo II

Identificação

Proponente: Leandro Marcelo Cisneros (Doutor)

E-mail: leocis@unifebe.edu.br Telefone: 4832385470

Endereço Lattes: http://lattes.cnpq.br/9553104765942558

Curso: Institucional

Abrangência: Local Operacionalização: Ocasional

Período: 11/09/2018 a 09/10/2018 Carga Horária: 20h00

Participantes: 15 a 45 Modalidade: Presencial

Certificação: Sim Cerimonial: Não

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Não

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Projetor multimídia, Netbook e Caixas de Som (para computador).

Estruturação

Outros

Curso

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária
Certificação Antecipada
(Mediadores)

Curso de Extensão Filosofia, Sabedoria e Bom Viver - Módulo II C-04 - Bloco C - Sala 04 11/09/2018 a 09/10/2018 20h00 Não

Mediador: Leandro Marcelo Cisneros

As atividades listadas estão fora da carga horária do curso.

1. Introdução
No segundo semestre de 2018 coordenei o curso de extensão Filosofia, Sabedoria e Bom Viver, direcionado, prioritariamente, para as estudantes do curso Vida Ativa. Porém, não era fechado nem exclusivo para esse público.

Felizmente, o  objetivo do  curso  foi  atingido  e a  receptividade  foi  muito  gratificante,  pois  partiu das  próprias  estudantes  a  iniciativa  de  darmos continuidade ao  curso. Por  isso, a  presente proposta  do curso extensão
Filosofia, Sabedoria e Bom Viver - Módulo II.

Já desde 2016 venho me desempenhando no curso de extensão Vida Ativa – Brusque e, nessas oportunidades, percebi o ávido desejo das participantes de saber a respeitoda Filosofia, seus conteúdos, suas abordagens e seus
benefícios para um estilo de vida que procura mais a sabedoria, do que o sucesso profissional ou financeiro. Isto, talvez de forma evidente, porque por serem aposentadas, essas já não são necessidades do dia a dia, entanto que
sim o é a procura por compreender com maior profundidades os grandes mistérios da humanidade: a vida, a morte, o amor, o conhecimento, entre outros.

Contudo, esse interesse específico pela Filosofia se mostrou como não exclusivo das senhoras aposentadas, pois também tivemos como participante um professor da casa. Por outro lado, a consulta a respeito de um possível
Módulo II, outra professora da casa se manifestou interessada e disposta, assim como um colega dela de outra instituição. Como já o fizeram os gregos antigos, e tantas outras culturas em ocidente, também acredito que a Filosofia
seja uma via para o bom viver, através da procura da sabedoria.

2. Justificativa
O prazer experimentado, tanto pelas estudantes como pelo professor, no desenvolvimento do curso de extensão Filosofia, Sabedoria e Bom Viver, confirma o que sabemos que vem acontecendo desde o surgimento da Filosofia

há mais de 26 séculos. Isto é, que, apesar da sua variedade e diferenças, podemos constatar para esse modo de construção do conhecimento e para as práticas a respeito do saber, mais do que procurar a mera aquisição de
informações ou possuir conhecimentos, tem mais a ver com a procura da sabedoria, entendida como meio para o bom viver.

Outra constatação é que, desde a antiguidade, até os dias de hoje, essa particular preocupação com a sabedoria, em Ocidente, é mais habitual entre os membros mais velhos da sociedade. Nesse sentido, observamos que essas
tendências da cultura ocidental não estão ausentes na cidade de Brusque, pois as estudantes do curso de extensão Filosofia, Sabedoria e Bom Viver, que a instituição ofereceu em 2018-2 têm manifestado interesse e preferência
por assuntos relativos à Filosofia, ao ponto de procurar pelo Módulo II de dito curso.

Essas estudantes se encontram numa situação privilegiada para se dedicar mais à conquista da sabedoria, pois, como se diz corriqueiramente, são pessoas que “têm a vida feita”. Dito por outras palavras, são pessoas que já não
precisam se preocupar com a aquisição de conhecimentos que devam cumprir alguma função estratégica ou de eficiência, como seria a de ter que ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho. Por outro lados, não estão
sujeitas às demandas relativas aos cuidados dos filhos. Finalmente, por serem aposentadas, possuem certa condição financeira, que lhes permite dedicar tempo ao que os gregos e romanos antigos chamavam de ócio.

Todavia, a realização do curso de extensão Filosofia, Sabedoria e Bom Viver também evidenciou esse tipo de interesse em colegas professores que, apesar das exigências do dia a dia, ou, talvez, justamente por causa delas, é
que procuram um espaço de formação pessoal, para além do profissional.

Por último, as temáticas propostas no presente curso, por se tratar dos velhos e grandes assuntos que têm ocupado a humanidade desde tempos imemoriais, também abrem as portas para aquelas pessoas que, simplesmente,
têm curiosidade, que apenas procuram adquirir cultura geral. Por essas razões, é que um curso que se espelhe no bemsucedido curso Vida Ativa, mas que foque nesses assuntos em particular, pode ser uma excelente oportunidade
para a instituição oferecer mais um serviço que intensifique, ainda mais, sua visibilidade e aprofunde sua inserção na sociedade brusquence. 

3. Palavras-chave
Filosofia. Sabedoria. Bom Viver

4. Objetivos

4.1. Objetivo geral
Introdução à Filosofia. Apresentação de pensadores e assuntos fundamentais na vida dos seres humanos.

4.2. Objetivos específicos

 Conhecer pensadores e bibliografia específica.
Refletir e debater sobre assuntos fundamentais: amor, vida, morte, conhecimento, etc.

Achar vias para o bom viver, através da procura da sabedoria.

5. Parceiros (opcional)
---

6. Metodologia
O Curso terá um tríplice caráter: a) curso de formação para iniciantes, b) oficina de leitura, c) colóquio de debate e reflexão. Haverá momentos de exposição de conteúdos teóricos de parte do docente; apresentação de pesquisas

(individuais) de parte das participantes, análise, debates e reflexões.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

Cinco (5) encontros de 04 hs, de setembro a outubro de 2018*

1º encontro: Apresentação. Introdução. Filosofia.

2º ao 4º encontros (assuntos sugeridos):  Razão, Amor, Felicidade, Conhecimento, Tecnologia, Consumismo, Educação, Política, Vida, Morte,
Ética, Transcendência, Arte, Trabalho, Deus, Felicidade, Sabedoria.

5º encontro: Avaliação. Encerramento.

* Obs: na consulta realizada, as estudantes, na sua maioria, manifestaram  interesse em dar continuidade logo na sequência da finalização do Módulo I.

6.2. Comissão organizadora (opcional)
--
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