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EDITAL Nº 035/2021–CPPGFil 

 

DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – 
MESTRADO E DOUTORADO – NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIOESTE, PARA O 1º 
SEMESTRE DE 2021. 

 

O Coordenador Especial do Programa, designado pela Portaria 1569/2021-GRE, de 23 de junho 
de 2021, no uso de suas atribuições, 

 

TORNA PÚBLICO:  

 

1. No período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021 estarão abertas as inscrições para a 
seleção de Alunos Especiais das disciplinas ofertadas pelo Programa no 1º semestre de 2021.  

2. As disciplinas a serem ofertadas neste edital, tanto para o curso de Mestrado, quanto para o curso 
de Doutorado, encontram-se anexas a deste Edital.  

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 30/08/2021 até às 23h59 do dia 03/09/2021, 
observando o horário de Brasília. A taxa de inscrição é no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
e o pagamento deverá ser efetuado, via boleto bancário, disponibilizado pelo próprio sistema, no 
momento da inscrição. 

6. Poderão se inscrever, para as vagas das disciplinas do Mestrado, candidatos com curso superior 
concluído, em qualquer área, 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 pela Plataforma Lattes, efetuada pelos 
professores das disciplinas por meio da análise dos currículos dos candidatos, no período de 08 a 
09 de setembro de 2021. Para tanto, o candidato, no momento da realização da inscrição no 
sistema, deverá inserir no campo destinado a anexar documentos, um arquivo em PDF 
informando o link para acesso ao seu Currículo Lattes (contido na Plataforma Lattes). 

8. Não haverá entrevistas. 

9. Será publicado, até o dia 13 de setembro de 2021, o edital dos candidatos selecionados, 
indicando a data da matrícula e respectivos documentos a serem enviados para a sua realização. 
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10. 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. 

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

 

 
      Publique-se. 

 
 
 

Toledo-PR, 28 de julho de 2021. 
 
 
 

 

 

Prof. Dr. ROSALVO SCHUTZ 

Coordenador Especial do Programa 

Portaria 1569/2021-GRE 
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Anexo ao Edital nº 035/2021-CPPGFIL 
 
 

Disciplinas ofertadas para Alunos Especiais – Período Letivo 2021/1 

 

 

Mês  
 

Linha de  
Pesquisa 

Disciplina/Ementa/Carga Horária  
 

Docente Responsável 
(e-mail) 

Horário  

  
SET 

 
 
 

Ética e Filosofia 
Política 

Tópicos Especiais de Ética 
Contemporânea I: A ética da 
responsabilidade de Viktor Frankl  
 
Estudo crítico de tópico, circunscrito ao 
pensamento de Viktor Frankl, relevante à 
compreensão de conceitos fundamentais 
desenvolvidos pela Ética Contemporânea. 
 
Carga Horária: 30h    

 
 
 

Prof. Júlio da Silveira Moreira 
 

 
julio.moreira@unila.edu.br 

Terças e quintas-feiras  
     
Iníco: 28/09/2021  

         14h – 16h 

 
 
 
 
 

Metafísica e 
Conhecimento 

Tópicos Especiais de Metafísica IV: O 
conceito de afeto em Heidegger e 
Gumbrecht: unidade do ser-no-mundo, 
ontologia da literatura. 
 
Investigação dos conceitos de Befindlichkeit, 
páthos e afeto, em Heidegger; investigação 
das noções de ontologia da literatura e 
Stimmung, em Hans Ulrich Gumbrecht; 
interpretações contemporâneas de Antígona, 
à luz dos conceitos auferidos. 
 
Carga Horária: 30h    

 
 
 
 

Prof. Libanio Cardoso 
 

 
libanio_cardoso@yahoo.com.br 

 

Segundas e Quartas-feiras   
  
Início: 27/09/2021  
           14h – 16h   

  
OUT  

 
 
 
 

Ética e Filosofia 
Política 

Tópicos Especiais de Filosofia Política 
Contemporânea III: John Rawls: da 
perspectiva moral à concepção política de 
justiça. 
 
Estudo da concepção moral de Rawls 
proposta em "Uma teoria da justiça" e análise 
das reformulações nas obras posteriores 

   
Carga Horária: 30h   

 
 
 

Profª. Nelsi Kistemacher Welter  

 
nk.welter@hotmail.com 

 

Segundas-feiras  
  

Início: 16/11/2021 (Terça**) 
         14h – 18h 

 
 

Metafísica e 
Conhecimento 

Tópicos Especiais de Epistemologia IV: 
Peirce: Semiótica e Teoria da Investigação. 
 
Estudo crítico da teoria da investigação 
peirciana e seus impactos epistemológicos. 
 
Carga Horária: 30h   

 
 

Prof. Max Vicentini 
 

mrvicentini@uem.br 

Sextas-feiras 
 

Início: 19/11/2021 
          14h – 18h 

NOV 

 
 
 

Ética e Filosofia 
Política 

Ética Contemporânea II 
 
Análise crítica das teorias éticas tradicionais; 
reflexão sobre os desafios e perspectivas 
éticas contemporâneas. 
 
Carga Horária: 60h 

 
 

Prof. Wilson A. Frezzatti Jr 
 

wfrezzatti@uol.com.br 

Quintas-feiras 
 
Início: 16/12/2021 
           14h – 18h 

 
 
 

Metafísica e 
Conhecimento 

Epistemologia II 
 
Estudo de problemas da filosofia da ciência 
contemporânea; natureza da ciência; 
caracterização do método e 
do desenvolvimento científico. 
 
 
Carga Horária: 60h 

 
 
 

Prof. Douglas Antônio Bassani 
 

douglasbassani@uol.com.br 

Segundas e quartas-feiras 
 
Início: 13/12/2021 
           14h – 16h 
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