
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Licenciatura/Bacharelado Turno: Noturno/integral Currículo: 2019 

Unidade curricular: Estudos sobre Ética Aristotélica 

Disciplina Equivalente: Ética I 

Docente(s) Responsável(eis): Rogério A. Picoli e Richard Romeiro 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período: 5º 

Carga horária: 60 horas-aula Código CONTAC: 

[não preencher] 
Teórica: 60 horas-aula Prática:  Total: 60 horas-aula 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Caracterização da moral. Padrões de justificativa moral. Ética como reflexão sobre a moral. As subáreas da ética. Ética 
das virtudes em Aristóteles. A noção de bem supremo. A noção de virtude e a teoria da alma. O conhecimento ético. A 
deliberação moral. A ideia de justiça. Ética das virtudes na atualidade. 

OBJETIVOS 

Distinguir e caracterizar moral e ética. 

Distinguir a natureza dos problemas investigados nas principais subáreas da ética. 

Compreender os elementos básico da ética das virtudes proposta por Aristóteles na Ética a Nicômaco 

Investigar os alcances e limites da ética das virtudes na atualidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo: Ética e Moral 

- Caracterização da moralidade 

- A complexidade da moral: discriminação 

- A complexidade da moral: censura moral 

- A complexidade  da moral: responsabilidade 

- A complexidade da moral e a teoria ética 

 

Módulo: Ética Aristotélica 

- Ética como saber prático, felicidade e virtude: livro I da “Ética a Nicômaco”. 

- A definição de virtude moral e o problema da deliberação: livros II e III da “Ética a Nicômaco”. 

- As virtudes da Coragem, temperança, magnanimidade e  justiça: livros III e IV da “Ética a Nicômaco”. 

- A teoria aristotélica das virtudes intelectuais: estudo do livro VI da “Ética a Nicômaco”. 

- A teoria aristotélica da amizade, legislação e a passagem da ética para política: VIII da “Ética a Nicômaco”. 

- A defesa da vida contemplativa como a vida mais perfeita e feliz: estudo do livro X da “Ética a Nicômaco”. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS * 

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o 
previsto no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede 
indisponível, especialmente para o caso encontros virtuais. 

  TURMA 1 TURMA 2 



sem 
dia 

mês 

MÓDULO 1 Ética e Moralidade 

Prof. Rogério Picoli 

MÓDULO 2 Ética Aristotélica 

Prof. Richard Romeiro 

I 

14 
set 

Subturma a: Caracterização da moralidade: 
emoções e normas 

Subturma a: Ética como saber prático, felicidade 
e virtude: livro I da “Ética a Nicômaco”. 

17 
set 

Subturma b:  Caracterização da moralidade: 
emoções e normas 

Subturma b: Ética como saber prático, felicidade 
e virtude: livro I da “Ética a Nicômaco”. 

II 

21 
set 

Subturma a: Caracterização da moralidade: 
valores, ideais e padrões de justificativa moral 

Subturma a: A definição de virtude moral e o 
problema da deliberação: livros II e III da “Ética a 
Nicômaco”. 

24 
set 

Subturma b:  Caracterização da moralidade: 
valores, ideais e padrões de justificativa moral 

Subturma b: A definição de virtude moral e o 
problema da deliberação: livros II e III da “Ética a 
Nicômaco”. 

III 

28 
set 

Subturma a: A complexidade da moral: 
discriminação 

Subturma a: As virtudes da Coragem, 
temperança, magnanimidade e  justiça: livros III 
e IV da “Ética a Nicômaco”. 

01 
out 

Subturma b:  A complexidade da moral: 
discriminação 

Subturma b: As virtudes da Coragem, 
temperança, magnanimidade e  justiça: livros III 
e IV da “Ética a Nicômaco” 

IV 

05 
out 

Subturma a:  A complexidade da moral: censura 
moral 

Subturma a: A teoria aristotélica das virtudes 
intelectuais: estudo do livro VI da “Ética a 
Nicômaco” 

08 

out 

Subturma b:  A complexidade da moral: censura 
moral 

Subturma b: A teoria aristotélica das virtudes 
intelectuais: estudo do livro VI da “Ética a 
Nicômaco” 

V 

12 

out 

Subturma a: A complexidade  da moral: 
responsabilidade 

Subturma a: A teoria aristotélica da amizade, 
legislação e a passagem da ética para política: 
VIII da “Ética a Nicômaco” 

15 
out 

Subturma b: A complexidade da moral: 
responsabilidade 

Subturma b: A teoria aristotélica da amizade, 
legislação e a passagem da ética para política: 
VIII da “Ética a Nicômaco” 

VI 

19 

out 

Subturma a: A complexidade da moral e a teoria 
ética  

Subturma a: A defesa da vida contemplativa 
como a vida mais perfeita e feliz: estudo do livro 
X da “Ética a Nicômaco” 

22 

out 

Subturma b: A complexidade da moral e a teoria 
ética 

Subturma b: A defesa da vida contemplativa 
como a vida mais perfeita e feliz: estudo do livro 
X da “Ética a Nicômaco” 

sem 

dia 

mê
s 

MÓDULO 2 Ética Aristotélica 

Prof. Richard Romeiro 

MÓDULO 1 (Ética e Moralidade) 

Prof. Rogério Picoli 

I 

26 
out 

Subturma a: Ética como saber prático, felicidade e 
virtude: livro I da “Ética a Nicômaco”. 

Subturma a: apresentação do cronograma de 
atividades e discussão dos critérios de avaliação 

29 
out 

Subturma b: Ética como saber prático, felicidade e 
virtude: livro I da “Ética a Nicômaco”. 

Subturma b:  apresentação do cronograma de 
atividades e discussão dos critérios de avaliação 

II 

02 
nov 

Subturma a: A definição de virtude moral e o 
problema da deliberação: livros II e III da “Ética a 
Nicômaco”. 

Subturma a: Caracterização da moralidade 

05 
nov 

Subturma b: A definição de virtude moral e o 
problema da deliberação: livros II e III da “Ética a 
Nicômaco”. 

Subturma b:  Caracterização da moralidade 



III 

09 
nov 

Subturma a: As virtudes da Coragem, temperança, 
magnanimidade e  justiça: livros III e IV da “Ética a 
Nicômaco”. 

Subturma a: A complexidade da moral: 
discriminação 

12 
nov 

Subturma b: As virtudes da Coragem, temperança, 
magnanimidade e  justiça: livros III e IV da “Ética a 
Nicômaco” 

Subturma b:  A complexidade da moral: 
discriminação 

IV 

16 
nov 

Subturma a: A teoria aristotélica das virtudes 
intelectuais: estudo do livro VI da “Ética a 
Nicômaco” 

Subturma a:  A complexidade da moral: censura 
moral 

19 
nov 

Subturma b: A teoria aristotélica das virtudes 
intelectuais: estudo do livro VI da “Ética a 
Nicômaco” 

Subturma b:  A complexidade da moral: censura 
moral 

V 

23 
nov 

Subturma a: A teoria aristotélica da amizade, 
legislação e a passagem da ética para política: VIII 
da “Ética a Nicômaco” 

Subturma a: A complexidade  da moral: 
responsabilidade 

26 
nov 

Subturma b: A teoria aristotélica da amizade, 
legislação e a passagem da ética para política: VIII 
da “Ética a Nicômaco” 

Subturma b: A complexidade da moral: 
responsabilidade 

VI 

30 
nov 

Subturma a: A defesa da vida contemplativa como 
a vida mais perfeita e feliz: estudo do livro X da 
“Ética a Nicômaco” 

Subturma a: Padrões de justificativa moral e 
teoria ética normativa 

03 
dez 

Subturma b: A defesa da vida contemplativa como 
a vida mais perfeita e feliz: estudo do livro X da 
“Ética a Nicômaco” 

Subturma b: Padrões de justificativa moral e 
teoria ética normativa 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que realizar 
menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 11, Inciso I da 
Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

 

Avaliação 

Módulo 1 (Ética e Moralidade) 

O conjunto das atividades avaliativas do Módulo 1 (Ética e Moralidade) terão peso de 50% da nota final. 

As atividades avaliativas consistirão em: 

- 03 questionários de verificação de leitura, a serem respondidos pelo Portal Didático, cada um com peso de 10% na 
nota final. 

- 01 prova, que consistirá numa dissertação de até 08 páginas, abordando um tema ou tópico trabalhado no módulo, a  
ser enviada pelo Portal Didático, com peso de 20% na nota final. 

 

Módulo 2 (Ética Aristotélica) 

O conjunto das atividades avaliativas do Módulo 2 (Ética Aristotélica) terão peso de 50% da nota final. 

As atividades avaliativas consistirão em: 

- 03 questionários de verificação de leitura, a serem respondidos pelo Portal Didático, cada um com peso de 10% na 
nota final. 

- 01 prova, que consistirá numa dissertação de até 08 páginas, abordando um tema ou tópico trabalhado no módulo, a 
ser enviada pelo Portal Didático, com peso de 20% na nota final. 

 

Cálculo da Nota Final 

 A nota final da atividade emergencial Estudos sobre Ética Aristotélica será a soma das notas obtidas nas avaliações do 
Módulo 1 (Ética e Moral) e do Módulo 2 (Ética Aristotélica). 
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Aprovado pelo Colegiado do Curso em  ______/_______/_______. 
 
 

 
  

Richard Romeiro Rogério A. Picoli  

Prof. Responsável Prof. Responsável Coord. do Curso de Filosofia 

 


