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TÓPICO 1: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

A) Atividades: 
 

1. Assista os seguintes vídeos e responda às perguntas: 
1.1 FELICIDADE - Leandro Karnal (www.youtube.com/watch?v=AwJjSmr5MP8) 

1.1.1 O segredo da felicidade é ser imune aos infortúnios? 
1.1.2 De que as pessoas infelizes têm medo? 
1.1.3 O que as prende mesmo estando em provável conforto? 
1.1.4 Qual o peso dos laços afetivos na busca pela felicidade? 
1.1.5 É possível ser feliz sozinho? 
1.1.6 As novas mídias aproximam ou distanciam as pessoas 
1.1.7 De que forma as organizações podem trabalhar para que seus 

colaboradores se sintam capazes de propor mudanças e buscar a 
felicidade? 

1.1.8 Qual o principal conceito de felicidade do palestrante? 
 

1.2 O QUE É FELICIDADE - Mario Cortella (www.youtube.com/watch?v=K6PlOzln2iU) 
1.2.1 A felicidade pode ser contínua? 
1.2.2 É possível ser feliz sozinho? 
1.2.3 O que você acha da filosofia como autoconhecimento? 
1.2.4 Qual o principal conceito de felicidade do palestrante? 
1.2.5 Quais as suas principais questões existenciais? 
1.2.6 Você quer ser importante? É o mesmo de ser famoso? 
1.2.7 O que é ter uma vida pequena? 
1.2.8 Qual o principal conceito de felicidade do palestrante? 

 
1.3 Faça uma análise comparativa entre os dois vídeos 

1.3.1 Qual deles lhe atraiu mais? Justifique. 
1.3.2 O que você discorda do primeiro vídeo? 
1.3.3 Idem para o segundo vídeo? 
1.3.4 O que os dois palestrantes pensam em comum? 
1.3.5 Em que os palestrantes discordam? 
1.3.6 Qual dos dois palestrantes você convidaria para um cafezinho? 
1.3.7 Estes vídeos ajudaram você? Comente. 
1.3.8 Qual o seu conceito de felicidade? 
 

 



2. Escreva o “draft 02” do seu projeto social que você acha que é capaz de realizar para 
melhorar o mundo. O projeto deve conter, em 5 páginas, os seguintes pontos:  
 
2.1 Título (descrição sucinta sobre o objetivo do projeto) 
2.2 Resumo (expande o título e esclarece o objetivo e a relevância do projeto) 
2.3 Introdução (contexto onde o projeto atua, identificação de um problema neste 

contexto, proposta para a solução do problema, relevância do projeto) 
2.4 Referencial teórico (texto OPCIONAL sobre alguma teoria que facilite a 

compreensão do problema identificado e/ou a solução proposta)  
2.5 Trabalhos relacionados (outras contribuições existentes sobre o problema) 
2.6 Solução proposta (descrição informal da ideia principal do projeto) 
2.7 Metodologia & estrutura (passos que serão executados e que tornarão realizável o 

projeto) 
2.8 Cronograma (previsão do tempo de realização dos passos acima) 
2.9 Custos & Riscos (valores envolvidos e elementos que podem dificultar a execução 

do projeto) 
2.10 Conclusão (relevância, originalidade, vantagens, oportunidades do projeto) 

 
B) Pesquisa: 

 
1. Referência: livro A Filosofia entre a Religião e a Ciência (Bertrand Russell) 
1.1 Qual a relação histórica entre a filosofia e o Cristianismo? 
1.2 Como a ciência afetou o percurso histórico da filosofia? 
1.3 Comente sobre o conceito de Estado-Cidade e a postura de Aristóteles. 
1.4 Quem eram os estóicos e qual o seu pensamento e influência sobre o Cristianismo? 
1.5 Qual o pensamento de Sócrates em relação a Deus e ao Estado? 
1.6 O que prevaleceu à época: a lealdade religiosa ou a lealdade política? 
1.7 Comente sobre a unidade da Igreja como um reflexo do Império Romano. 
1.8 Qual o grande conflito dos monarcas com os “homens letrados” da Igreja? 
1.9 Por que a Igreja ganhou esta “batalha” política? 
1.10 Comente  sobre Tomás de Aquino. 

 
2. Referência: Livro Escola Pra Valer (Mauro Oliveira)  

 
2.1 O que o autor conceitua como uma Escola Social 
2.2 O que o autor considera uma quinta linguagem? 
2.3 Você acredita que sua escola possa ser um dia um MIT do sertão? Justifique. 
2.4 Seus professores são “Animadores ou Papagaios”? Você concorda com esta 

classificação do autor? Justifique 
2.5 O aluno deve ser cúmplice da Escola? Argumente sua resposta e dê exemplos. 
2.6 Qual a sua opinião sobre drogas entre jovens? Você acha que a maconha deveria ser 

liberada? 
2.7 O que é Economia Criativa? Qual a importância de incubadoras e startups numa 

Escola. 
2.8 Discuta sobre meritocracia e oportunidade. Você é a favor das cotas públicas? 
2.9 A Escola é capaz de ajudá-lo a ser feliz? 
2.10 Como seria a sua Escola Pra Valer? 


