
                                                    
CAMPUS DE TOLEDO - CNPJ: 78.680.337/0005-08 
RUA DA FACULDADE, 645 - JD. SANTA MARIA - FONE: 45 - 3379 -7127 - CEP 85903-000 -TOLEDO – PR 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA – CPPGFil 
 

 

EDITAL Nº 001/2021–CPPGFil 

 

DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO 
ESPECIAL – MESTRADO E DOUTORADO – 
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FILOSOFIA DA UNIOESTE, PARA O 2º 
SEMESTRE DE 2020. 

 

O Coordenador do Programa, designado pela Portaria 1789/2019-GRE, de 05 de 
abril de 2019, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICO:  

1. No período de 08 a 11 de fevereiro de 2021 estarão abertas as inscrições para a 
seleção de Alunos Especiais das disciplinas ofertadas pelo Programa no 2º 
semestre de 2020, ano corrente 2021.  

2. As disciplinas a serem ofertadas neste edital, tanto para o curso de Mestrado, 
quanto para o curso de Doutorado, constam no quadro abaixo:  

 

LINHA DE PESQUISA DE ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 

Disciplina  
Créditos – Carga horária – Curso 

Período para realização da 
Disciplina 

Professor 

Tópicos Especiais de Ética Contemporânea II: 
Desordem moral e revitalização da ética de 
virtudes em Alasdair MacIntyre  
02 créditos (30h) - M e D  
 
Estudo crítico de tópico, circunscrito ao autor 
Alasdair MacIntyre, relevante à compreensão de 
conceitos fundamentais desenvolvidos pela ética 
moderna e/ou contemporânea. 

De 08/03/2021 a 16/04/2021 Marciano Adilio Spica 

Ética Contemporânea III 
04 créditos (60h) - M e D 
 
Análise crítica das teorias éticas: Dialética 
Negativa e Utopia Concreta. 

De 19/04/2021 a 11/06/2021 Rosalvo Schütz  

Tópicos Especiais de Ética Contemporânea I: 
Filosofia, ética e técnica: desafios 
contemporâneos 
02 créditos (30h) - M e D  

De 14/06/2021 a 23/07/2021 Marta Nunes da Costa 
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Análise e discussão de questões e dilemas 
fundamentais da ética contemporânea tendo como 
pano de fundo uma reconstrução crítica das 
teorias éticas. 

 
 

LINHA DE PESQUISA DE METAFÍSICA E CONHECIMENTO 

Disciplina  
Créditos - Carga horária – Curso 

Período para realização da 
Disciplina 

Professor 

Tópicos Especiais de Metafísica I: Descartes 
não disse isso ...! 
02 créditos (30h) – M e D   
 
Estudo do pensamento cartesiano sob a 
perspectiva da comparação entre o que Descartes 
efetivamente afirmou e certas teses que têm sido 
consideradas e divulgadas como sendo suas. 

De 08/03/2021 a 16/04/2021 César Augusto Battisti  

Metafísica e Conhecimento II  
04 créditos (60h) – M e D  
 
Estudo, no âmbito da filosofia moderna, do 
conhecimento e seus pressupostos; a relação 
entre Metafísica e Ciência. 

De 19/04/2021 a 11/06/2021 Luciano Carlos Utteich 

 
 

3. As aulas serão realizadas, a princípio, no formato remoto síncrono, pela plataforma 
Microsoft Teams, no período vespertino, entre às 14 e 18 horas, conforme 
acordado entre docente e os discentes da disciplina. 

4. Estarão abertas 10 (dez) vagas por disciplinas, sendo 07 (sete) para o curso de 
Mestrado e 03 (três) para o curso de Doutorado, ficando o candidato autorizado a 
efetuar sua inscrição em apenas uma disciplina de um dos cursos (Mestrado ou 
Doutorado). 

5. A inscrição será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço 
www.unioeste.br/pos/inscricoes, a partir do dia 08 até às 23h59 do dia 11 de 
fevereiro de 2021, observando o horário de Brasília. A taxa de inscrição é no valor 
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 

6. Poderão se inscrever, para as vagas das disciplinas do Mestrado, candidatos com 
curso superior concluído, em qualquer área, até à data de confirmação da 
matrícula que será nos dias 01 e 02/03/2021 e, para as vagas das disciplinas do 
Doutorado, candidatos com Mestrado concluído, em qualquer área, até à mesma 
data. 

7. A seleção dos candidatos será via on line diretamente junto à Plataforma Lattes, 
efetuada pelos professores das disciplinas por meio da análise dos currículos dos 
candidatos, no período de 15 a 18/02/2021. Não haverá entrevistas. 
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8. Será publicado, até o dia 22/02/2021, o edital dos candidatos selecionados, 
indicando a data da matrícula e respectivos documentos a serem entregues para a 
sua realização. 

9. O PPGFil não se responsabiliza pelo não recebimento da solicitação de inscrição, 
via internet, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

10. Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

 

 

 

Publique-se. 
 
 
 

Toledo-PR, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFº Dr. CLAUDINEI APº DE FREITAS DA SILVA 
Coordenador do Programa 

 
 
 

 

 

 

 


