
 

 

FILOSOFIA 

Platão: um dos precursores da Filosofia 

 

O curso de filosofia foi criado em 1939. Ao contrário do que se 

imagina o perfil do aluno de Filosofia não diz respeito somente a um olhar 

contemplativo e um texto muito complexo de um pensador grego, 

entretanto é necessário que o aluno de filosofia goste muito de ler. A 

filosofia é uma ciência abrangente e que atrai pessoas de áreas diversas. 

O filósofo investiga e questiona com profundidade e exatidão a 

essência e a natureza do Universo, do homem e de fatos. São estudadas as 

obras dos filósofos e as grandes correntes de pensamentos. Realiza 

reflexões acerca de questões éticas, políticas, metafísicas e epistemológicas. 

O filósofo pode atuar também desenvolvendo pesquisas, ministrando aulas 

e implantando projetos educacionais. 

 

Curso 

 

Durante o curso são estudadas as obras de Platão, Kant, Hegel. São estudadas no primeiro ano 

introdução á filosofia e filosofia geral. As disciplinas como história da filosofia, lógica, teoria do 

conhecimento, filosofia da ciência e da linguagem, estética, filosofia da arte, ética e filosofia política são 

estudadas no decorrer do curso, o mesmo tem duração de quatro anos. 

 

Mercado de trabalho 

 

As oportunidades de vagas concentram-se em grande parte nas escolas públicas ou privadas, de 

Ensino Fundamental e Médio. Assessorias culturais é outra área de interesse, pois as empresas de recursos 

humanos ou aquelas que investem em projetos culturais contratam filósofos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo: Ufes. 

Minas Gerais: PUC-MG, UFMG, UFJF, 

Unimontes, Ufop, UFSJ, UFU, UFLA. 

Rio de Janeiro: Estácio, PUC-RJ, Uerj, UFRJ, 

UniRio, UFRRJ, UFF. 

São Paulo: PUC-Campinas, Unicamp, Unifesp, 

Unesp, UFSCar, Mackenzie, USP, UFABC. 

 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal: UnB, UCB. 

Goiás: UFG, PUC-GO. 

Mato Grosso: UFMT. 

Mato Grosso do Sul: UFMS 

 

Região Nordeste  

Alagoas: Ufal. 

Bahia: UESC, UFBA, UESB, UFRB, UCSal. 

Ceará: Uece, UFC, UVA. 

Maranhão: UFMA. 

Paraíba: UEPB, UFPB, UFCG. 

Pernambuco: UFPE. 

Piauí: UFPI. 

Rio Grande do Norte: Uern, UFRN. 

Sergipe: UFS. 

Região Sul  

Paraná: PUC-PR, UEM, UEL Unicentro, 

Unioeste, UENP, UFPR. 

Rio Grande do Sul: UFPel, UCPel, PUC-RS, 

UFRGS, UFSM. 

Santa Catarina: UFSC, UFFS. 

 

 

Região Norte  

Acre: UFAC 

Amazonas: Ufam. 

Pará: UFPA. 

Rondônia: Unir 

Roraima: UERR. 

Tocantins: UFT 
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