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Ficha da Ação

Título Pós-Verdade, Veritofobia e Treta: O Lugar e a Centralidade da Epistemologia
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9566522    Nome ARTUR EMANUEL ILHARCO GALVÃO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-20928/06
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O projeto educativo da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática(APEFP), é dar resposta às necessidades formativas dos seus associados e muitos outros educadores e professores que têm na APEFP uma referencia a nivel da
formação. A APEFP é uma instituição de utilidade pública de dimensão nacional com protocolos celebrados com a DGE. ” Estimulado pelo acesso livre e anónimo às redes sociais, o ‘emocionalismo’ tem sido responsável pelo extremar de
posições e pelo ressurgimento de teorias abandonadas como falsas (p.e., a teoria da terra plana). 
O problema não reside tanto na defesa de teorias falsas, mas no facto dessa defesa ocultar um ataque insidioso e perigoso ao próprio processo de conhecimento. Os tradicionais critérios de justificação são questionados e abandonados, muitas
vezes sem a apresentação de alternativas, contribuindo para o avolumar da insegurança e desconfiança epistémica. Conforme refere P. Feyerabend, se atualmente pretendemos um critério universal parece que estamos condenados ao ‘vale
tudo’, onde cada sujeito, individualmente considerado, é o centro e autoridade do seu processo cognitivo. 
Urge uma resposta epistemológica a este fenómeno. Nesse sentido, é fundamental compreender o lugar e o papel a desempenhar pela Epistemologia, enquanto área filosófica dedicada ao estudo do conhecimento. Esta temática enquadra se no
programa do 11ºano, no capitulo IV - Conhecimento e Racionalidade Cientifica e Tecnológica. Nesta formação pretende-se que os formandos desenvolvam os seus conhecimentos e conceitos epistémicos, ao mesmo tempo que refletem na
necessidade e importância de desenvolverem nos seus alunos uma imunidade cognitiva cada vez maior.
Objetivos a atingir
• Compreender a importância e o lugar da Epistemologia na chamada era da ‘pós-verdade’
• Caracterizar a era da ‘pós-verdade’
• Conhecer alguns dos ataques à verdade
• Analisar o valor da verdade
• Explorar o papel da epistemologia na era da ‘pós-verdade’
Conteúdos da ação
1. A Era da Pós-Verdade [3h síncrona + 1h assíncrona]
1.1. É tudo wrestling?
1.2. A processão dos simulacros 
1.3. Sentido do conhecimento 
1.4. Pós-verdade, verdadeirísmo e veritofobia?
2. Ataques à Verdade [3h síncronas + 1h assíncrona]
2.1. Mentira, autoengano, delusão e ignorância projetada
2.2. O especial caso da treta
2.3. Casos práticos
3. O Valor da Verdade [1h síncrona + 1h assíncrona]
3.1. Valor instrumental
3.2. Valor intrínseco
4. A Epistemologia na Era da Pós-Verdade [3h síncrona + 2h assíncrona]
4.1. Imunidade cognitiva 
4.2. Confiança e certeza
4.3. Para uma epistemologia humana
Metodologias de realização da ação
• As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise. 
• Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados recursos como apresentações e textos. 
• Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom.
• A componente prática, a realizar nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo consiste na conceção de planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos nas sessões
síncronas.
Regime de avaliação dos formandos
- A avaliação é contínua e terá em consideração os seguintes elementos:
• Participação oral nas sessões e realização de atividades (50%)
• Elaboração de um relatório final (50%).

De acordo com os critérios previamente estabelecidos, conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, os formandos serão avaliados com a menção qualitativa de:
- 1 a 4,9 valores – Insuficiente;
- 5 a 6,4 valores – Regular;
- 6,5 a 7,9 valores – Bom;
- 8 a 8,9 valores – Muito Bom;
- 9 a 10 valores - Excelente.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Professor da universidade católica com vasta experiência na formação de professores. Formador de diversas ações acreditadas por vários centros de formação. Palestrante da APEFP em várias conferências nacionais e internacionais.
Bibliografia fundamental
• Baudrillard, J. (1991). Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D’Água
• Davidson, D. (1984). Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press.
• Feldman, R. (2003). Epistemology. Upper Saddle River: Prentice-Hall
• Frankfurt, H. (2017). Sobre a Verdade. Lisboa: Gradiva.
• Scruton, R. (2011). As Vantagens do Pessimismo. Lisboa: Quetzal

Processo

Data de receção 23-07-2020    Nº processo 110300    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108914/20
Data do despacho 11-08-2020    Nº oficio 4721    Data de validade 11-08-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 19   Descrição Professores do Grupo 410
DCP 19   Descrição Professores do Grupo 410

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
• As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise. 
• Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados recursos como apresentações e textos. 
• Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom.
• A componente prática, a realizar nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo consiste na conceção de planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos nas sessões
síncronas.
Distribuição de horas    Nº de horas online síncrono 10    Nº de horas online assíncrono 5
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de recursos informáticos liderado pela licenciada em informática e também formadora Anabela Maciel. A APEFP possui a plataforma sincrona de Zoom profissional, ofice 365 que inclui o teams plataforma digital
sincrona e assincrona, garantindo todas as ferramentas para a formação e-learning nomeadamente videoconferência, registo de assiduidade e partilha de ficheiros.
A APEFP utiliza também a plataforma assincrona classroom da google que está a ser muito utilizada para a formação á distância.
A APEFP possui ainda recursos humanos/Equipa técnica que acompanha o manuseamento das ferramentas e monitorização de toda a formação à distância.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System adequado
• As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise. 
• Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados recursos como apresentações e textos. 
• Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom.
• A componente prática, a realizar nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo consiste na conceção de planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos nas sessões
síncronas.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
A ação será avaliada:
a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito;
b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
1. A Era da Pós-Verdade [3h síncrona + 1h assíncrona]
2. Ataques à Verdade [3h síncronas + 1h assíncrona]
3. O Valor da Verdade [1h síncrona + 1h assíncrona]
4. A Epistemologia na Era da Pós-Verdade [3h síncrona + 2h assíncrona]
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


