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1. Objetivos específicos do estudante

Lista de objetivos específicos do estudante que será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho.

1. Realizar revisão bibliográfica sobre as noções de hybris, abstração e alienação em Marx e Sohn-
Rethel. 

2. Desenvolver um relatório de pesquisa especifico sobre esse tema. 
3. Resumir e sistematizar os resultados da revisão bibliográfica, articulando com os objetivos mais

amplos do projeto do orientador. 
4. Participar de reuniões semanais para debater bibliografia que fundamenta a pesquisa.
5. Participar da elaboração de artigos sobre os resultados da pesquisa. 

2. Resultados específicos do estudante

Lista dos resultados específicos a serem alcançados pelo estudante que será indicado para desenvolver este Plano de 
Trabalho, entre eles a capacitação a ser atingida ao final dos 12 meses.

Ao final dos 12 meses o estudante será capaz de realizar pesquisas utilizando técnicas hermenêuticas de
leitura  estrutural  de  textos  filosóficos,  de  análise  e  sistematização  de  conceitos  e  de  elaboração  de
relatórios e artigos de acordo com os parâmetros consolidados do campo de pesquisa profissional em
filosofia. Mais especificamente, o estudante será capaz de:
1 -  Dominar uma literatura especifica sobre teoria crítica do capitalismo. 
2 – Sistematizar resultados de pesquisa e revisão bibliográfica. 
3 – Elaborar relatórios e artigos. 
4 – Trabalhar em grupo e participar de discussões teóricas e conceituais coletivas. 

3. Cronograma específico de execução

Relação itemizada, em ordem sequencial e temporal, das atividades que deverão ser realizadas pelo estudante que 
será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho, ao longo do período de desenvolvimento deste Plano de 
Trabalho (12 meses).

Primeiro semestre: 
1  –  Pesquisa  bibliográfica  objetivando  identificar  e  catalogar  as  principais  referências  sobre  o  tema
estudado ( as noções de hybris, abstração e alienação em Marx e Sohn-Rethel. ). 
2 – Iniciar estudo e análise da literatura selecionada.  
3 – Participação de reuniões com o orientador e com o grupo de estudos de Filosofia Política e Social.

Segundo semestre: 
1 – Sistematização dos resultados produzidos pela revisão bibliográfica.
2 – Elaboração de relatório sobre a pesquisa. 
3 – Participação de reuniões  com o orientador e com o grupo de estudos Filosofia Política e Social.
Política 

Plano de Trabalho do Estudante                                                                                          Pág. 2/3



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

Plano de Trabalho do Estudante                                                                                          Pág. 3/3


	1. Objetivos específicos do estudante
	2. Resultados específicos do estudante
	3. Cronograma específico de execução

