
 

 
 

Curso: A Vida em Risco na Pandemia: A relevância da ciência e a reflexão 
ético-filosófica se cruzam na aldeia global 

Período de Inscrição: 09/06/2020 a 14/06/2020 
Público-alvo: alunos do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio-Integrado do CEFET-MG/Araxá 
Período de realização: 16/06 a 09/08 (terças e quintas) 
Horário: 15 horas 

Professores:  

Catarina B. T. Gomes (Filosofia) 

Gabriel Fagundes Camargo (Física) 

Milene Bianchi dos Santos (Ciências Biológicas) 

Participação Especial: Alessandra de Moraes Silva (Psicóloga) 

Apresentação 

 O curso “A Vida em Risco na Pandemia: A relevância da ciência e a reflexão ético-filosófica se 

cruzam na aldeia global”, será desenvolvido por meio de encontros virtuais prevendo discussões, 

debates, apresentações de textos, com a participação dos estudantes do Cefet-Araxá.  

 

Temas dos Encontros 

➢ A pandemia de Covid-19 como um fenômeno filosófico; 

➢ A pandemia de Covid-19 como um fenômeno científico/político/econômico (2 encontros); 

➢ Em busca da cura e diminuição do contágio; 

➢ Pandemia e a relação com a morte; 

➢ Brasil, desigualdades sociais regionais e impacto social da pandemia (2 encontros); 

➢ Impacto da Covid-19 na realidade local na vida dos estudantes; 

➢ Eu na aldeia global. 

Obs:  O primeiro encontro consistirá na apresentação do projeto e programação.  

 

Estratégias didáticas e Metodologias; 

➢ Realização de 10 encontros virtuais; 

➢ Abordagem das temáticas por meio de apresentações de powerpoint; 

➢ Realização de atividades que impliquem em assistir filmes, documentários e séries, previstos 

no cronograma do projeto que será discutido no primeiro encontro após a inscrição; Redação de um 

texto dissertativo sobre o impacto da COVID-19 em sua vida. 

Duração dos Encontros 

➢ A duração dos encontros será de 1h e30min a 2:00h  

Certificação 

➢ A certificação dos discentes seguirá as orientações do Edital para a proposição de projetos 

de ensino, publicado em 12 de maio de 2020 pelos Diretorias Especializadas de Ensino do Cefet/MG   

Link para inscrição: https://forms.gle/eBwCJcoGTY2e3hJh6 

https://forms.gle/eBwCJcoGTY2e3hJh6

