
Corpo docente e áreas de atuação

O Departamento de Filosofia e Métodos – DFIME – da UFSJ organiza as 
áreas de atuação de seus docentes considerando, especialmente, seus percursos 
formativos, suas experiências anteriores e as áreas em que atuam no âmbito do 
Ensino, da Pesquisa e da Extensão. A divisão das áreas obedece, sobretudo, aos 
eixos da estrutura curricular do Curso de Filosofia e,  com isso, contempla as 
demandas por unidades curriculares que são solicitadas pelos diferentes cursos 
da UFSJ que são atendidos pelo departamento, razão pela qual se faz menção, 
principalmente, às unidades curriculares requisitadas ao DFIME. Entretanto, é 
importante assinalar que o departamento, em grande medida, procura vincular 
Ensino, Pesquisa e Extensão, e, assim, distribui os encargos didáticos conforme 
os interesses e a formação de seus professores. Seguem, abaixo, algumas breves 
informações  a  respeito  das  áreas  de  atuação  e  dos  docentes  por  elas 
responsáveis.

I – Filosofia Geral/Introdução à Filosofia  – Nesta área estão agrupadas 
as  unidades  curriculares  que  visam a  introduzir  os  estudantes  de  diferentes 
cursos  da  UFSJ nos  diversos  ramos  da  Filosofia.  Tais  unidades  curriculares 
tratam, fundamentalmente, da discussão acerca da natureza e do significado da 
Filosofia, da atividade filosófica e do diálogo entre a Filosofia e os diferentes 
campos do conhecimento.

Docentes responsáveis
Fabio de Barros Silva

Glória Maria Ferreira Ribeiro
Gustavo Leal Toledo
José Luiz de Oliveira
Luiz Paulo Rouanet

Paulo Roberto Andrade de Almeida
Rogério Antônio Picoli

II – História da Filosofia – A área de História da Filosofia contempla as 
unidades curriculares que abordam os autores, temas e problemas clássicos do 
campo da Filosofia. Tais unidades dirigem-se a épocas históricas específicas e 
cumprem  a  função  de  caracterizar  a  atividade  filosófica  e  apresentar  as 
temáticas e os autores mais relevantes do período estudado.

Docentes responsáveis:
Adelmo José da Silva

Cássio Corrêa Benjamin
Fabio de Barros Silva

Glória Maria Ferreira Ribeiro
João Bosco Batista
Luiz Paulo Rouanet

Maria José Netto Andrade
Paulo Roberto Andrade de Almeida

Richard Romeiro Oliveira
Rogério Antônio Picoli



III – Epistemologia, Lógica e Filosofia Analítica – Esta área contempla 
as unidades curriculares vinculadas à discussão acerca da natureza do conhecer 
e  do  conhecimento  em  geral  (Teoria  do  Conhecimento),  do  conhecimento 
científico  em  particular  (Filosofia  da  Ciência),  do  raciocínio  lógico,  da 
linguagem, da mente humana e de outros temas correlatos.

Docentes responsáveis:
Gustavo Leal Toledo

Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea
Rogério Antônio Picoli

Shirley Dau

IV – Ética e  Filosofia Política  – Agrupam-se,  nesta  área  de  atuação,  os 
professores  responsáveis  por  unidades  curriculares  vinculadas  à  Ética  Geral, 
Ética Aplicada, Ética e Filosofia Política e Teoria Política.

Docentes responsáveis:
Adelmo José da Silva

Cássio Correa Benjamin
Fabio de Barros Silva
José Luiz de Oliveira
Luiz Paulo Rouanet

Paulo Roberto Almeida Andrade
Richard Romeiro Oliveira

Rogério Antônio Picoli

V – Metafísica – A área, tal como definida classicamente, contempla unidades 
curriculares voltadas à especulação a respeito dos fundamentos do mundo, ou 
seja, trata de questões que nos remetem a pressupostos absolutos e à discussão 
aceca da natureza dos pressupostos relativos.

Docentes responsáveis:
Glória Maria Ferreira Ribeiro

João Bosco Batista
Luiz Paulo Rouanet

Richard Romeiro Oliveira
Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea

VI – Estética e Filosofia da Arte – A área abrange unidades curriculares, 
pesquisas  e  atividades  de  extensão  que  envolvem  dicussões  acerca  dos 
fundamentos filosóficos da arte.

Docentes responsáveis:
Glória Maria Ribeiro Ferreira

João Bosco Batista
Richard Romeiro Oliveira

VII  –  Educação,  Sociedade  e  Ciência  – A  área  contempla  diferentes 
unidades curiculares voltadas, sobretudo, à formação do professor de Filosofia, 
ao  ensino de Metodologia  Científica  e  de  escrita  científica,  aos  clássicos  das 
Ciências Sociais e ao estuda da Cultura Brasileira.



Docentes responsáveis:
Cássio Côrrea Bejamin
Fabio de Barros Silva

Flávio F. de Castro Leal
Glória Maria Ferreira Ribeiro

Gustavo Leal Toledo
José Luiz de Oliveira

Maria José Netto Andrade
Paulo R. A. Andrade

Rogério Antônio Picoli
Prof.ª Shirley Dau


