
EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

FILOSOFIA 

 

1º PERÍODO 

 

FIL02457 - FILOSOFIA POLÍTICA I (60 h, OBR) 

O homem e sua ação política. A noção de polis no pensamento grego antigo e seus 

desdobramentos na concepção política do ocidente. A política e a questão da liberdade do 

homem. Filosofia e política. 

 

FIL05063 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA (60 h, OBR) 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

antigo, visando compreender a importância da filosofia antiga na tradição do pensamento 

ocidental. 

 

FIL05062 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIA (60 h, OBR) 

Apresentação do que é a filosofia, a partir do estudo acerca da origem do pensamento 

filosófico e de seus desdobramentos na história do Ocidente. Distinção entre o pensamento 

filosófico e os demais modos de pensar a realidade.  

 

FIL05064 - METAFÍSICA I (60 h, OBR) 

Apresentação do que é a metafísica, a partir do estudo de seu nascimento no 

pensamento antigo, de sua fundamentação no pensamento moderno e de sua crítica no 

pensamento contemporâneo. A questão do ser, da verdade e do fundamento. 

CSO05065 - SOCIOLOGIA (60 h, OBR) 

As condições históricas do surgimento da sociologia. A revolução industrial, a 

revolução francesa e a situação intelectual. A Sociologia como ciência. O objeto da 

sociologia, a identidade sujeito-objeto, a diversidade de abordagens, as abordagens como 

sistematização de visões de mundo, os princípios de integração e contradição. Sociologia 

da sociedade brasileira. 

 

2º PERÍODO 

 

FIL05094 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL (60 h, OBR) 



Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do 

pensamento ocidental. 

 

FIL05095 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA AMÉRICA LATINA (60 h, OBR) 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

latinoamericano, visando compreender a constituição da filosofia na América Latina. 

 

FIL-02444 - LÓGICA I (60 h, OBR) 

Apresentação do que é a lógica, a partir do estudo da questão do fundamento da 

verdade e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. O lógos antigo e a lógica 

moderna. O método e a certeza do conhecimento. O conceito e o juízo; a lógica e a razão. 

 

PSI-00759 - PSICOLOGIA (60 h, OBR) 

Introdução ao pensamento psicológico: a emergência do saber psicológico. Interfaces 

psicologia e outros campos do saber. As diversas abordagens no campo da psicologia. As 

contribuições da psicanálise. 

 

FIL02442 - TEORIA DO CONHECIMENTO I (60 h, OBR) 

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus 

desdobramentos na ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A 

certeza do cogito e a crítica da razão. As teorias do conhecimento. 

 

3º PERÍODO 

 

FIL-05827 - ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA I (60 h, OBR) 

A questão da essência do homem e suas diferentes interpretações na história do 

pensamento. O humanismo ocidental. A antropologia e as ciências humanas. 

 

FIL-05826 - ÉTICA I (60 h, OBR) 

Apresentação do que é a ética, a partir do estudo do nascimento da questão do bem e 

de seus desdobramentos no pensamento ocidental. O fundamento ético e suas 

manifestações históricas: a ética antiga, a ética medieval, a ética moderna e a ética 

contemporânea. 



 

FIL-05828 - FILOSOFIA DA CIÊNCIA I (60 h, OBR) 

A filosofia, a ciência e outras formas de saber. A questão do fundamento da verdade 

e o advento do pensamento científico. O sujeito e o conhecimento objetivo. A questão dos 

paradigmas científicos. 

 

FIL-05829 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA NO BRASIL I (60 h, OBR) 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

brasileiro, visando compreender a constituição da filosofia no Brasil. 

 

FIL-05825 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA (60 h, OBR) 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

moderno, visando compreender a importância da filosofia moderna na tradição do 

pensamento ocidental. 

 

4º PERÍODO 

 

FIL02468 - ESTÉTICA I (60 h, OBR) 

Apresentação do que é a estética, a partir do estudo do nascimento da questão do 

belo e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. A distinção entre a estética, a 

filosofia da arte e a história da arte. A natureza e a arte. 

 

FIL02487 - FILOSOFIA DA RELIGIÃO I (60 h, OBR) 

O homem e o fenômeno religioso. Tempo mítico e tempo histórico. O sagrado e o 

profano. O humano e o divino. 

 

FIL-06044 - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO (60 h, OBR) 

Estudo das relações entre a filosofia e a educação. A filosofia e a especificidade de 

seu ensino/aprendizagem. O questionamento filosófico e a tradição acadêmica do 

pensamento Ocidental. 

 

FIL-06043 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA (60 h, OBR) 



Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a 

tarefa de nosso pensamento. 

 

EPS06025 - POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60 h, 

OBR) 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social da educação e 

definição da política educacional. Estado e planejamento educacional: 

centralização/descentralização, público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 

financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. Política de formação de professores 

no Brasil. Política educacional no Espírito Santo. 

 

5º PERÍODO 

 

FIL06259 - ATIVIDADE PRÁTICA - PESQUISA I (60 h, OBR) 

Pesquisa de um tema e/ou obra, escola, pensador de filosofia com orientação de um 

ou mais professores da UFES. Esta atividade deve, além de encaminhar à monografia, 

resultar na elaboração de um trabalho a ser apresentado no evento anual do Departamento, 

o Seminário Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão em Filosofia. 

 

EDU-05788 - EDUCAÇÃO E INCLUSÃO (60 h, OBR) 

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais 

e psicossociais. Legislação e políticas públicas em educação especial no Brasil e no 

Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto escolar, a 

diversidade e a escola inclusiva. 

 

OPTATIVA I (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

PSI00764 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (60 h, OBR) 

Relação psicologia da educação. A dinâmica psico-social da educação: sistema 

educacional brasileiro, práticas educacionais e cotidiano escolar. Concepções de 

aprendizagem e processos educacionais. 

 



DID-06258 - TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA I (60 h, 

OBR) 

 

6º PERÍODO 

 

FIL-06388 - ATIVIDADE PRÁTICA - PESQUISA II (60 h, OBR) 

Pesquisa de um tema e/ou obra, escola, pensador de filosofia com orientação de um 

ou mais professores da UFES. Esta atividade deve, além de encaminhar à monografia, 

resultar na elaboração de um trabalho a ser apresentado no evento anual do Departamento, 

o Seminário Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão em Filosofia. 

 

DID 06240 - DIDÁTICA (75 h, OBR) 

Educação: concepções atuais. Componentes do processo de ensino e de 

aprendizagem: planejamento, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação. 

Relação professor-aluno. 

 

LCE-06306 - FUND. DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (60 h, OBR) 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade 

surda. Sinais básicos na conservação. 

 

OPTATIVA II (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

OPTATIVA III (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

7º PERÍODO 

 

FIL04745 - ENSINO DE FILOSOFIA I (60 h, OBR) 

Caracterização das especificidades do ensino de filosofia a partir da distinção entre o 

ensino científico e o filosófico. Pensar como desempenhar a tarefa de ensinar e aprender 

filosofia. Distinção de uma aprendizagem objetiva das coisas e do aprender a pensar. 

 

DID-07575 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (200 h, OBR) 



 

OPTATIVA IV (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

8º PERÍODO 

 

DID04747 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE FILOSOFIA 

(200 h, OBR) 

 

OPTATIVA V (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

FIL-08995 - PROJETO DE MONOGRAFIA L (60 h, OBR) 

Curso destinado ao planejamento e a elaboração de um anteprojeto de pesquisa que 

encaminhe as opções de estudo do aluno à produção de sua monografia final. Oferecida 

por um ou mais professores do Curso de Filosofia, a aprovação do aluno nesta disciplina 

está condicionada à realização de seu projeto de monografia, bem como à escolha de um 

professor orientador, que será responsável pela orientação do aluno tanto nas atividades de 

prática de pesquisa ou de extensão, como em sua Monografia Final. 

 

9º PERÍODO 

 

FIL -08978 - MONOGRAFIA FINAL L (60 h, OBR) 

Apresentação da monografia final do curso de graduação em filosofia habilitação 

licenciatura, que deverá conter algum capítulo ou pelo menos item com tema pedagógico 

ou aplicação pedagógica do tema investigado. A monografia é avaliada por uma banca 

composta pelo orientador e mais 02 (dois) professores de nosso departamento, tendo que 

alcançar no mínimo a média 7 (sete) para ser aprovada. Esta monografia final deverá ser 

apresentada no evento anual do departamento, o Seminário Interno de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Filosofia. 

 

 OPTATIVA VI (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 



OPTATIVA VII (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

OPTATIVA VIII (60 h) 

De acordo com a disciplina optativa a ser escolhida pelo aluno. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA II (60 h, OBR) 

 


