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Já nos contava Diógenes Laércio, nas Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que os 
estóicos dividiam a Filosofia em três grandes ramos: lógica, física e ética. Não que a 
Filosofia fosse dividida em seções e compartimentos, cada qual cuidando “do seu assunto”, 
tal qual repartição pública. Porém, à medida que nela se tornou “acadêmica”, foi preciso 
organizá-la de modo a facilitar seu estudo, de acordo com o “setor” da realidade de que se 
ocupava, mas sem deixar de vista o todo. É desse modo que, hoje em dia, os cursos de 
graduação em Filosofia se estruturam – em áreas, disciplinas e enfoques diversos, mas 
sempre voltadas para o mesmo: a realidade, único objeto da Filosofia. E na UFSJ, nosso 
curso não foge à regra.   
 

Você conhece a estrutura do nosso curso de 

Filosofia? Se não, fique sabendo que...  
 

 

•••• O Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME) é uma das unidades da 
Universidade Federal de São João del-Rei e vincula-se à administração superior 
integrado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN. Esse Departamento reúne 
os especialistas em Filosofia e da área de Métodos desta Instituição, se organizando 
em áreas e subáreas do saber filosófico, quais sejam: lógica e teoria do 
conhecimento, história da filosofia, problemas filosóficos, ética e política.  

 

•••• Além das atividades de ensino os docentes realizam projetos de pesquisa e extensão, 
relacionados com suas respectivas áreas de atuação. Sendo as áreas de atuação 
antropologia e estética, ética e política, história da filosofia antiga, medieval, 
moderna, contemporânea, história da filosofia no Brasil, filosofia do conhecimento, 
metodologia científica, problemas filosóficos, metafísica e introdução à filosofia.  

 

•••• Contamos também com a existência de quatro laboratórios do DFIME: O Laboratório 
de Estética Ártemis com foco na área do conhecimento arte e ontologia.  O 
Laboratório de Educação em Filosofia – LAFIL, Laboratório de Lógica e Epistemologia 
– Lable, e o programa de educação tutorial: PET-Filosofia. 

 

•••• Em relação à pesquisa e extensão em 2011 foram desenvolvidos, entre outros, os 
seguintes projetos pelos respectivos professores responsáveis: I) Maria José Netto: 
A comunidade de investigação filosófica no Ensino Fundamental. II) Glória Ribeiro: 
Embornal de Causos – A imagem e o som, a escrita e o universo  virtual como veículos 
de preservação do patrimônio imaterial. III) José Luiz de Oliveira: A questão do 
mundo das aparências no pensamento político de Hannah Arendt, e A constituição do 
ser humano no pensamento fenomenológico de Edith Stein; IV) Adelmo José: A 
importância e o significado do estado na concepção política aristotélica. V) José 
Maurício: A História da Filosofia no Raciovitalismo orteguiano.  

 



•••• Existem, atualmente, grupos de estudos no curso de Filosofia da UFSJ, que se 
reúnem semanalmente... 

 

•••• Um sobre o pensamento de John Rawls, mediado pelo professor Fábio de Barros.  O 
grupo foi formado em outubro de 2011 e é composto por 05 (cinco) estudantes 
que nesse ano se reuniram semanalmente, às sextas-feiras, das 15h30 às 17 h. 
Neste grupo existem dois estudantes vinculados ao Programa Institucional de 
Iniciação Científica – PIIC/UFSJ. 

 

•••• Outro mediado também pelo professor Fábio de Barros, o grupo de estudos sobre o 
pensamento de Jean-Jacques Rousseau.  Sendo o grupo composto por 06 (seis) 
estudantes que estudam diferentes aspectos da obra de Rousseau. Os integrantes se 
reuniram semanalmente, às terças-feiras, das 9h30 às 11h. 

 

•••• E tem também o grupo de estudos sobre Filosofia Política Contemporânea, sendo o 
professor José Luiz de Oliveira o responsável. O tema do grupo possui ênfase no 
pensamento de Hannah Arendt e Norberto Bobbio. O grupo foi criado no ano de 2009 
inicialmente com foco no pensamento de Hannah Arendt. A partir de 2010 o enfoque 
de estudo do grupo foi ampliado, passando a tratar de discussões sobre a filosofia 
contemporânea, especificamente do pensamento de John Rawls e Noberto Bobbio. O 
grupo se constitui de reuniões semanais em que os membros do grupo (orientador e 
orientandos) apresentam suas pesquisas individuais sobre os autores em questão 
havendo logo após as apresentações um debate a cerca dos temas apresentados. 
Contou no ano de 2011 com 08 (oito) alunos da graduação em filosofia.  Esse grupo se 
reuniu todas as quintas-feiras, das 10:00h às 12:00h, na sala do departamento de 
filosofia. 

 

•••• Portanto, em 2012 atenção para as propostas de grupos de estudos e programações 
da graduação em filosofia na UFSJ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             EQUIPE DE EXECUÇÃO 

PET-Filosofia em parceria com a COFIL 
 

COORDENAÇÃO GERAL  

Profa. Dra. Glória Ribeiro (DFIME)  
Petianos: Adelino Ferreira - Alison Oliveira - Bruna Dutra - Carlos Pereira – Danilo 

Henrique Silva -  
 Leandro Santos – Lukas Chaves – Kátia Cristina de Paula – Marcelo Henrique Trindade – 

Sabrina Gava - 
Shênia Giorola - Thamara Custódio - Valéria Nascimento 

 

 

 

 
APOIO  

 
 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

 
Coordenadoria do Curso de Filosofia- COFIL  

 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

 
  MEC/SESu/DEPEM 

Navegue na internet! 
Para mais informações sobre os dados do 
boletim, acesse: 

www.ufsj.edu.br/cofil 

www.ufes.br 

www.unifesp.br 

www.uff.br 

www.ufla.br 

www.inep.gov.br 
lattes.cnpq.br 
 
Links interessantes: 
www.ufsj.edu.br/petfilosofia 

www.observatoriodaimprensa.com.br 

www.consciencia.org 

 


