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                       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
 
 
                                       RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 
                                                                                                              

O PPGFil (Programa de Pós-Graduação em Filosofia) Scricto Sensu 

(Doutorado/Mestrado) da UNIOESTE, a partir do Seminário de Meio-

Termo da CAPES ocorrido nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, produziu 

esse RELATÓRIO de AUTOAVALIAÇÃO mantendo-o atualizado até maio 

de 2021. 

O Relatório se orienta tomando por base outros cinco documentos: 

um é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019-2023) da 

UNIOESTE confeccionado em 2018; outro é o Planejamento Estratégico 

da Pós-Graduação na UNIOESTE (2021-2028 / Versão Parcial) atualizado 

em março de 2021; outro, a Resolução 079/2020 do CEPE; outro, a Ficha 

de Avaliação da CAPES/Área: Filosofia homologada no Seminário de 

Meio-Termo, e, por fim, o Relatório de Autoavaliação de Programas de 

Pós-Graduação produzido pelo GT sobre Autoavaliação instituído pela 

Portaria CAPES 148/2-18. As coletas produzidas e informadas na 

Plataforma Sucupira pelo PPGFil/UNIOESTE durante o Quadriênio (2017-

2020) também subsidiam o presente documento. 

O Relatório foi construído coletivamente em reuniões de trabalhos 

congregando seu corpo docente e discente, como também um acadêmico 

egresso, a secretária do Curso e um membro externo. O objetivo, nessa 



                
CAMPUS DE TOLEDO 
RUA DA FACULDADE, 645 - JD. SANTA MARIA - FONE/FAX: (45) 3379-7127/7002 - CEP 85903-000 - TOLEDO – PR 

 

etapa, consiste em permitir uma visibilidade do Programa mais fidedigna 

possível em termos de avaliação interna. Nesse sentido, o documento visa 

apresentar um diagnóstico, não só em relação ao quadriênio de avaliação 

acima, mas projetar o próximo período avaliativo em consonância com o 

Planejamento Estratégico da UNIOESTE. Trata-se de um instrumento 

institucional de planejamento e de gestão que considera a identidade do 

PPGFil no contexto geopolítico nacional e internacional, especialmente 

latinoamericano. Inspirando-se, pois, nesse Planejamento, em regra, mais 

amplo, a Autoavaliação se apoia no novo formato concebido pela CAPES, 

centrado e articulado a partir de três eixos avaliativos constituintes: 

Programa, Formação e Impacto na Sociedade. Esses três tópicos 

abrangem vários níveis: pontos fortes (avanços), oportunidades, 

fragilidades e ameaças perfazendo o diagnóstico estratégico do PPGFil. 

Vamos, então, a eles. 

  

DIMENSÃO ‘PROGRAMA’  

 

Força (s): ✓ Programa institucionalmente público, gratuito e multicampi 

✓ Corpo docente com elevada qualificação ✓ Regulamento interno para 

credenciamento, permanência e recredenciamento de docentes com 

acompanhamento anual das produções docentes ✓ Prédio Multiuso 

(Biblioteca Setorial; Laboratório Informática; gabinetes de estudo; sala 

com recursos multimídia); ✓ Manutenção crescente de laboratórios 
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multiusuários, salas de aulas e rede lógica de internet ✓ Ampliação 

expressiva do acervo bibliográfico na área ✓Núcleos de Pesquisa 

consolidados ✓ Parcerias nacionais e internacionais ✓ Redes de Pesquisa 

✓ Salutar sistema de controle de projetos de pesquisa do PPGFil  

 

Oportunidade (s): ✓ Parcerias internacionais (convênios/acordos) ✓ 

Integração de pesquisadores de institutos de pesquisa e universidades 

nacionais e estrangeiras 

 

Fraqueza (s) ✓ Defasagem no atual quadro de servidores técnico-

administrativos efetivos em conformidade com o crescimento da 

estrutura administrativa, de ensino, pesquisa e extensão da instituição ✓ 

Não reposição (abertura de concurso e/ou nomeação) em função de 

aposentadorias de docentes e agentes universitários  ✓ Falta de recursos 

humanos e financeiros para a Editora e Gráfica universitárias ✓ Falta de 

maior infraestrutura no atendimento na Biblioteca Setorial ✓ Alta 

burocracia da UNIOESTE (processos internos, processo de compras, 

processos de matrícula) ✓ Falta de políticas institucionais para a pós-

graduação stricto sensu ✓ Carência de maior incentivo institucional para 

interlocução com outras instituições ✓ Necessidade de um melhor 

acompanhamento de Egressos (inserção no mercado de trabalho) 
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Ameaça (s): ✓ Redução ou ausência preocupante de editais e recursos 

junto às agências financiadoras (CAPES, CNPq e Fundação Araucária). Não 

repasse de verbas a eventos de longa tradição (mais de 20 anos 

contínuos) como o Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea ✓ 

Ausência de um orçamento específico para a pós-graduação ✓ 

Insuficiência do recurso (PROAP) ✓ Carência de maior número de bolsas 

discentes ✓ Oscilação quanto ao número de estudantes ✓ Carência de 

maior número de bolsas de produtividade (CNPq) 

 

Tendo como “objetivo estratégico” elevar o nível de excelência da pós-

graduação stricto sensu em Filosofia da UNIOESTE e, como “meta”, 

conduzir o PPGFil no atendimento às diretrizes nacionais e internacionais 

para pós-graduação stricto sensu, o próprio Programa visa as seguintes 

ações futuras: ✓ Atualizar as áreas de concentração, linhas de pesquisa e 

estrutura curricular do PPG, a partir dos Documentos de Área, Fichas de 

Avaliação e Documentos dos GTs da CAPES ✓ Aperfeiçoar, junto à Pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIOESTE, a Resolução Geral de 

credenciamento e descredenciamento de docentes no PPG ✓ Flexibilizar a 

oferta das disciplinas do PPG aos discentes, de modo que possam se 

matricular em disciplinas ofertadas por outros PPGs, inclusive, de 

instituições estrangeiras parceiras, sem a necessidade de anuência do 
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docente da disciplina, até o número de vagas ofertadas ✓ Aprimorar a 

política de autoavaliação detectando fragilidades e potencialidades ✓ 

Zelar pela produção técnico-filosófica obtida por meio de plataformas 

(ex.: Stela Experta, Sistema Análise Visual Dados Sucupira Analytics SAS, 

entre outros) ✓ Atualizar o planejamento estratégico, contribuindo com a 

apresentação de indicadores que permitam avaliar se as metas e ações 

propostas estão sendo atendidas ✓ Promover a criação de laboratórios 

multiusuários, na perspectiva de integrar pesquisadores, áreas e 

comunidade ✓ Implementar ações de qualificação e capacitação dos 

assistentes do PPGFil e dos técnicos de laboratório ✓ Envidar ações, junto 

à administração superior, para repor o quadro docente e técnico 

administrativo da instituição ✓ Estimular a criação de grades e 

regulamentos interdisciplinares flexíveis no que se refere às demandas de 

internacionalização e de ampliação de atendimento à formação de redes 

de pesquisa ✓ Aperfeiçoar os mecanismos para que o PPG possa divulgar 

à sociedade, por meio das mídias sociais da UNIOESTE, as atividades 

desenvolvidas, com vistas a atrair mais discentes de pós-graduação, bem 

como divulgar as pesquisas realizadas ✓ Estabelecer um plano de 

comunicação e de marketing para divulgar os programas e apoiar a 

elaboração de materiais de divulgação ✓ Promover a aproximação e a 

interação entre as diferentes áreas de conhecimento ✓ Envidar ações, 

junto à administração superior, para desburocratizar os processos 
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internos, com objetivo de simplificar e facilitar os trâmites, especialmente 

no que diz respeito aos processos de compra, matrícula e formalização de 

convênios com outras instituições, inclusive instituições de iniciativa 

privada (nacionais e internacionais) ✓ Implementar ações para a 

formação de redes de pesquisadores entre instituições de ensino superior 

e de pesquisa nacionais e internacionais ✓ Fortalecer a criação de redes 

de pesquisa com participação de pesquisadores do Programa visando 

ampliar os níveis de colaboração nacional e internacional, de publicações 

conjuntas e do impacto dos resultados de trabalhos conjuntos ✓ Ampliar 

as publicações internacionais e em periódicos de alto fator de impacto ✓ 

Fortalecer os grupos de pesquisa e a vinculação a redes de pesquisa ✓ 

Desenvolver uma política de planejamento e de apoio às diferentes ações 

promovidas por grupos e núcleos de pesquisa, PPGs, pesquisadores e 

outros agentes ✓ Revisar e atualizar resoluções e normatizações internas 

relacionadas aos convênios com instituições nacionais e internacionais, 

para desburocratizar os processos de formalização de convênios ✓ 

Incentivar a criação, associação e afiliação a centros de pesquisa e 

inovação de alto nível (nacionais e internacionais) ✓ Promover ações 

para ampliar o número de docentes/pesquisadores estrangeiros 

visitantes, em atividades no PPG ✓ Desenvolver um plano estratégico de 

acompanhamento dos grupos e projetos de pesquisa do PPG para 

potencialização das atividades de internacionalização ✓ Incentivar a 
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criação de programas internacionais de pós-graduação, com possibilidade 

de expansão dos acordos de formação conjunta em cotutela e dupla 

diplomação ✓ Incentivar a mobilidade de docentes, discentes e técnicos, 

com amplitude, nacional, regional e internacional, diversificando missões 

de curta duração ✓ Estimular a admissão, na pós-graduação, de 

estudantes provenientes de outros países, de modo a garantir uma maior 

proporção desses estudantes no PPGFil da UNIOESTE ✓ Motivar a 

participação de docentes do Programa, como professores visitantes no 

exterior, buscando estabelecer parcerias que fortaleçam a cooperação 

internacional, por meio de projetos interinstitucionais de mobilidade 

acadêmica docente e discente ✓ Investir cada vez mais na manutenção 

das páginas trilíngues (português/inglês/espanhol) do PPGFil ✓ 

Melhorar os indicadores de inserção internacional do PPGFil da 

UNIOESTE.  

 

DIMENSÃO ‘FORMAÇÃO’  

 

Força (s): ✓ Abertura e flexibilidade das linhas de pesquisa ✓ Projetos, 

cursos voltados para à realidade social com ferramentas também 

midiáticas ✓ Criação de novas disciplinas com particular atenção às 

disciplinas de “Tópicos Especiais”, em função de seu perfil temático ✓ As 

disciplinas envolvem exercício metodológico da produção textual e 
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atividades de avaliação ✓ Em virtude da crise sanitária provocada pela 

covid-19, a partir de 2020, o PPGFil ofertou as disciplinas, integralmente 

em modalidade remota, atingindo um alto êxito como 100% de 

aproveitamento ✓ Os Seminários de Dissertação e Seminários de Tese 

envolvem, por sua vez, aulas presenciais, compartilhamento das 

pesquisas entre os acadêmicos em caráter coletivo presencial, 

contribuição da construção ou feitura do trabalho ✓ Realização de Estágio 

discente na graduação como fator de impacto na formação do pós-

graduando ✓ Integração com a Graduação (Manhã/Noite), Aula Inaugural, 

Eventos sobre licenciatura (ensino médio), Monitoria, PET, PIBID, 

Produção de livros didáticos ✓ Programas de Formação (PET/ PIBIC) 

como processo preparatório para Pós-Graduação ✓ Grupos de Pesquisa 

certificados no CNPq e Grupos de Estudos  ✓ Revista Alamedas / Revista 

Diaphonía ✓ Programas de Línguas (Paraná Fala Idiomas) e Criação do 

CELTO como centro de formação de língua estrangeira ✓ Participação de 

discentes do PPG em programas de mobilidade estudantil como o PDSE, 

doutorado-sanduíche, estágios de curta duração e outros ✓ PNPD ✓  

Cooperação acadêmica com a UEM e com a UFMS ✓ Não dependência de 

membros externos à instituição nas atividades de formação ✓ Produção 

docente e discente consistente equilibrada (livros autorais; coletâneas 

internacionais; traduções; publicações em revistas nacionais e 



                
CAMPUS DE TOLEDO 
RUA DA FACULDADE, 645 - JD. SANTA MARIA - FONE/FAX: (45) 3379-7127/7002 - CEP 85903-000 - TOLEDO – PR 

 

internacionais nos estratos superiores) ✓ Controle interno para 

assegurar o equilíbrio na distribuição das orientações ✓ Bancas não 

endógenas e não repetitivas, além de uma composição melhor 

diversificada com presença internacional formada por especialistas ✓ 

Exames de Qualificação no transcorrer do meio do processo de formação 

como um divisor na produção da pesquisa ✓ Vagas abertas para alunos 

especiais, com alta procura em todos os semestres ✓ Baixa evasão de 

acadêmicos regulares e, consequentemente, alto índice de defesas ✓ 

Esporádica, mas salutar atuação, por parte de membros do corpo docente, 

em cursos de especialização (pós-graduação lato sensu); ✓ Formação 

continuada dos professores com liberação de tempo integral para a 

realização de pesquisas durante Licença Sabática, Licença Capacitação e 

Pós-doutorado, o que implica na absorção do tempo de ensino por parte 

dos colegas 

 

Oportunidade (s): ✓ Inserção dos alunos em atividades da Graduação ✓ 

Formação de redes de pesquisa ✓ Pila Virtual [Programa de Intercâmbio 

Acadêmico Latino-Americano] ✓ Estágios sanduíche 

 

Fraqueza (s): ✓ Baixo fomento institucional para acolher pesquisadores 

professores visitantes e alunos estrangeiros ✓ Poucas disciplinas em 
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línguas estrangeiras ✓ Poucos acordos de cooperação internacional com 

dupla diplomação e cotutela ✓ Falta de recursos humanos nos 

laboratórios ✓ Falta de estímulo institucional para fins de 

credenciamento no PPGFil de colegas docentes atuantes na Graduação da 

área ✓ Deficiência na reposição de docentes, via concurso público ✓ 

Amparo ínfimo ao subsídio de eventos tradicionais, mantido às custas de 

energia extra do corpo docente, que se vê obrigado, muitas vezes, a 

entregar tarefas burocráticas nas mãos de discentes quando deveriam ser 

realizadas por técnicos efetivados por concurso público 

 

Ameaça (s): ✓ Número insuficiente de bolsas ✓ Baixo número de bolsas 

de pós-doutorado ✓ Falta de fomento para pesquisa ✓ Concentração de 

bolsas produtividade em determinadas áreas ✓ Redução da carga horária 

da disciplina de Filosofia, junto ao Ensino Médio da rede pública, no 

Estado do Paraná ✓ Inexequibilidade dos editais das agências. A cada 

edital aberto torna-se cada vez mais difícil atender todos os critérios num 

contexto que desconsidera a realidade regional do país ✓ Desgaste de 

docentes e discentes cada vez maior com atividades específicas de uma 

equipe técnica desfalcada pela ausência de concursos públicos ✓ 

Sobrecarga dos docentes pela não reposição e pela não integralização do 

material humano necessário às atividades, o que suprime energia de 

pesquisa e afins para manter as grades acadêmicas 
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Tendo como “objetivo estratégico”, promover a qualificação de recursos 

humanos e a formação de pesquisadores, considerando as áreas do PPGFil 

e a abrangência local, regional, nacional e internacional da UNIOESTE e 

como “meta”, ampliar a formação de mestres e doutores qualificados para 

a produção científica com autonomia intelectual, com o objetivo de 

contribuir para o progresso científico, tecnológico, econômico e social, em 

âmbito local, estadual, nacional e internacional, o PPGFil visa as seguintes 

ações futuras: ✓ Viabilizar e consolidar ações de cooperação junto a 

outros PPGs da área por meio de programas como MINTER ou DINTER ✓ 

Consultar, junto a setores da sociedade, quais são as demandas de 

qualificação em termos de recursos humanos ✓ Promover a flexibilização 

curricular (formação diversificada de profissionais, aplicação prática de 

conhecimentos, créditos em extensão, novas possibilidades de 

complementação curricular extraclasse desenvolvidas em instituições 

parceiras, entre outras) ✓ Aperfeiçoar a política do PPGFil articulada aos 

sistemas de ensino para formação inicial e continuada de profissionais da 

Educação Básica na área de Filosofia ✓ Estruturar as condições 

institucionais necessárias para permitir uma expansão do número de pós-

doutorandos no PPGFil ✓ Viabilizar a mobilidade docente e discente do 

PPGFil da UNIOESTE ✓ Desenvolver ações conjuntas com maior 

integração entre outros PPGs, utilizando inclusive recursos e 
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metodologias remotas ✓ Fomentar a integração entre a pós-graduação e a 

graduação, por meio do estágio-docência de alunos de mestrado e de 

doutorado em aulas e atividades acadêmicas curriculares da graduação, 

sob a supervisão de docentes do PPGFil ✓ Buscar, junto aos órgãos de 

fomento e por meio parcerias com agências de pesquisa e com setores da 

iniciativa privada, o aumento de cotas de bolsas aos alunos da pós-

graduação ✓ Implementar processos de acompanhamento dos egressos 

da pós-graduação ✓ Incentivar ações de acolhimento, integração, 

assistência, permanência e conclusão, compatíveis com a expansão do 

corpo discente da universidade ✓ Apoiar a intensificação da diversidade 

sociocultural do corpo discente, em conexão com a ampliação do acesso 

para grupos historicamente excluídos do ensino superior, com especial 

atenção às pessoas com deficiências, aos indígenas, aos negros e aos 

refugiados ✓ Zelar por uma política maior de inclusão contra toda forma 

de assédio moral, sexual, étnico, etc. 

 

DIMENSÃO ‘IMPACTO NA SOCIEDADE’  

 

Força (s): ✓ Nova Homepage em versão trilíngue (português, inglês e 

espanhol); Perfil atrativo do PPGFil nas redes sociais (facebook, twitter, 

instagram) ✓ Diversidade de projetos de pesquisa e de extensão: projetos 

midiáticos (Kula Webradio; Quero Saber, etc) ✓ Eventos, oficinas 
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comunitárias ✓ Cooperação acadêmica (Universidades estaduais e 

nacionais) ✓ Inserção dos docentes em grupos de pesquisas nacionais e 

internacionais como também na condição de coordenadores de GTs da 

Anpof ✓ Participação de membros do corpo docente em projetos 

multidisciplinares de interação com outras áreas do conhecimento ✓ Inserção 

dos docentes em projetos envolvendo o ensino de Filosofia, com impacto 

para a melhoria dos ensinos fundamental e médio ✓ Formação e 

qualificação de profissionais de diferentes áreas, com expressiva procura 

pelas áreas do direito e da psicologia, mas não limitada a elas ✓ Promoção 

da formação continuada de professores da Rede Pública de Educação Básica, 

por meio da participação nos grupos de estudos de disciplinas na qualidade 

de alunos especiais ✓ Participação dos docentes em atividades, projetos e 

convênios com impacto artístico-cultural relevante ✓ Inserção regional: 

realização pelo Programa de eventos abertos a amplo público, incluindo a 

participação de membros do corpo docente e discente em eventos e 

projetos de divulgação da pesquisa acadêmica e do conhecimento para os 

estudantes dos ciclos introdutórios e para o público leigo em geral, como 

conferências, cursos de extensão, programas de rádio e TV, escolas 

avançadas e workshops (nacionais ou regionais), exposições, entrevistas 

para a imprensa, artigos para os meios de comunicação social ✓ Construção 

do RU (Restaurante Universitário), que passa a atender a comunidade tanto 

acadêmica quanto externa servindo refeições (almoço/jantar) ✓ Instalação 



                
CAMPUS DE TOLEDO 
RUA DA FACULDADE, 645 - JD. SANTA MARIA - FONE/FAX: (45) 3379-7127/7002 - CEP 85903-000 - TOLEDO – PR 

 

de fórum permanente como política afirmativa no combate ao assédio 

moral, sexual, étnico, etc. ✓ Criação e consolidação do NUMAPE (Núcleo 

Maria da Penha) como canal de interlocução para fins de registro de 

eventuais ocorrências, visando fortalecer as atividades de Ouvidoria ✓ 

Criação do Programa de Educação Especial – PEE  ✓ Criação de Centro 

Psicossocial para atendimento à comunidade acadêmica prioritariamente, 

mas também externa ✓ Cotas para Ações afirmativas (PIBIC, por 

exemplo) ✓ Inserção de egressos na docência (ensino médio e 

universitário), em instituições privadas e em instituições públicas, 

municipais, estaduais e federais) ✓ Inserção de egressos em outros 

programas de doutorado ✓ Manutenção de vínculos dos egressos por 

meio da participação em diversos projetos como grupos de pesquisa, 

eventos promovidos pelo Curso, coorientações, publicações, etc. ✓ Estágio 

pós-doutoral docente; licenças sabáticas, especiais e de capacitação ✓ 

Publicações em revistas estrangeiras e coletâneas internacionais ✓ 

Traduções de livros e artigos ✓ Acordos ou Convênios de cooperação ✓ 

Participação com apresentação de trabalho de docentes e de discentes em 

eventos científicos no exterior ✓ Participação de docentes e discentes em 

grupos de pesquisa internacionais, em diretorias de associações e em 

sociedades científicas internacionais, bem como em corpo editorial de 

periódicos estrangeiros de alta relevância acadêmica ✓ Participação de 
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discentes do PPG em programas de mobilidade estudantil como o PDSE, 

doutorado-sanduíche, estágios de curta duração ✓ Aprovação de egressos 

em concursos municipais, estaduais e federais 

 

Oportunidade (s): ✓ Localização geopolítica do Programa junto à 

UNIOESTE ✓ Maior estreitamento de laços com a América Latina  

 

Fraqueza (s): ✓ Pouca interlocução com alguns setores da sociedade e 

com canais da imprensa local ✓ Baixo quadro de mulheres e inexistência 

de negros no corpo docente ✓ Carência de novos projetos que visem as 

ações inclusivas e de acessibilidade ✓ Ausência de alunos estrangeiros 

como discentes no PPGFil em regime de co-orientação por membros do 

corpo docente ✓ Participação incipiente de docentes do PPG em bancas de 

avaliação no exterior ✓ Participação incipiente como keynote speakers em 

eventos internacionais ✓ Participação incipiente de docentes como 

pareceristas ou membros de corpo editorial em revistas internacionais ✓ 

Não participação dos docentes do PPG em programas de cátedras em 

universidades estrangeiras ou como professor/pesquisador visitante de 

longa ou curta duração no exterior 
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Ameaça (s): ✓ Falta de investimento público em pesquisa ✓ Alta 

burocracia dos órgãos de fomento nos investimentos para indução de 

parcerias ✓ Falta de chamadas públicas de mobilidade acadêmica de 

estudantes, docentes e agentes universitários ✓ Mecanismos incipientes de 

acompanhamento dos egressos pelo programa e pela instituição como um 

todo ✓ Ausência de maior infraestrutura de permanência (como Moradia 

Universitária, no sentido de acolher tanto estudantes carentes da própria 

instituição quanto pesquisadores, estudantes ou visitantes estrangeiros ✓ 

Carência de uma política promissora de financiamento de projetos e 

atividades de internacionalização por parte do Estado e dos órgãos de 

fomento ✓ Carência de profissionais efetivos para atuarem no 

acompanhamento dos acadêmicos com deficiência, de acordo com cada 

necessidade ✓ A baixa oferta de curso de Libras à comunidade acadêmica 

visando à grande maioria dos docentes e agentes universitários para que 

possam se comunicar nessa língua ✓ Preocupação relativa às oscilações 

da classificação do Qualis Periódicos, no quadriênio, podendo prejudicar o 

planejamento prévio quanto ao critério de escolha do destino das 

publicações 

 

Tendo como “objetivo estratégico”, intensificar as ações do PPGFil quanto 

ao desenvolvimento social, sobretudo no tocante à formulação de 

políticas públicas e como “meta”, fomentar a aproximação do Programa 
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com a sociedade visando uma maior cooperação e desenvolvimento 

social, político e cultural, o PPGFil projeta as seguintes ações futuras: ✓ 

Buscar a eficiência na comunicação e na socialização do impacto social, 

cultural e crítico-reflexivo da pesquisa da pós-graduação em Filosofia nas 

regiões Oeste e Sudoeste do Paraná ✓ Estimular a cultura do gosto pela 

Filosofia e seu papel transformador, especialmente em locais de 

vulnerabilidade social e econômica ✓ Estabelecer a criação de um espaço 

de acompanhamento e de socialização das atividades dos egressos ✓ 

Promover a busca de parcerias em áreas de relevância social, ambiental, 

científica e filosófica ✓ Fortalecer as atividades dos núcleos de pesquisa 

na área ✓ Criar mecanismos de aproximação entre o PPGFil e a sociedade 

para levantar as demandas reais de formação de recursos humanos e de 

pesquisas. 

 

                                 

                                    HISTÓRICO DO PROGRAMA 

 

O atual Relatório constitui uma síntese geral do PPGFil. O Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da UNIOESTE foi implantado em 2005, em 

nível de Mestrado, com 10 vagas anuais e 9 professores. Em 2015, houve 

a implantação do Doutorado, com 8 vagas anuais, contando, atualmente, 

com um corpo docente de 10 professores orientadores. No ano de 2020, 
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atuaram 14 professores na categoria de permanentes no Programa, 

dentre os quais, 8 na Linha de Ética e Política e 6 na Linha de Metafísica e 

Conhecimento, havendo também 1 colaborador nessa segunda Linha. Ao 

longo dos mais de 15 anos de funcionamento do Programa, a 

UNIOESTE/Campus Toledo tem se consolidado como polo de produção e 

irradiação filosófica e tem sido eficiente em sua política de inserção cada 

vez mais qualificada no âmbito regional e, em seguida, também no âmbito 

nacional e internacional. Desde a sua criação até o final de 2020, 164 

discentes defenderam suas Dissertações e 20 discentes defenderam suas 

Teses. Aliás, o Programa tem buscado desenvolver ferramentas quanto ao 

acompanhamento do destino desses egressos. 

 Nesse percurso, as Linhas de Pesquisa têm se consolidado, e o corpo 

docente tem amadurecido, o que se evidencia tanto na sua estabilidade 

quanto na sistematicidade de suas pesquisas e publicações, promoção e 

participação em eventos, como também pela inserção dos egressos do 

Mestrado, sobretudo, em cursos de Doutorado afora. 

O atual Relatório ainda retrata, em consonância com o PDI e com o 

Planejamento Estratégico institucional, o perfil geopolítico em que se 

situa UNIOESTE e, com ela, o próprio PPGFil. Num breve espectro geral, 

cabe observar que a instituição está localizada no terceiro planalto 

paranaense, mais especificamente nas regiões Oeste e Sudoeste do estado 

do Paraná. A região Oeste ocupa uma área de 22.864,702 km2, que 

significa 11,5% da área total do estado, e possui, aproximadamente, 1,3 
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milhões de habitantes. É constituída por 50 municípios, com destaque 

para as cidades de Cascavel e de Foz do Iguaçu, respectivamente, a quinta 

e a sétima maiores cidades do estado. A cidade de Foz do Iguaçu é de 

renome internacional devido ao seu potencial turístico. A região Oeste se 

destaca no cenário estadual pelos excelentes índices atingidos pela 

agricultura e pela pecuária. Assim, as regiões Oeste e Sudoeste estão 

situadas em áreas de fronteira e, geopoliticamente, ocupam posições 

estratégicas no conjunto de interesses econômicos e culturais do estado 

do Paraná e do Brasil. Essa condição oferece novas perspectivas para 

cooperações mais estreitas entre as nações do Cone Sul. Juntas, as regiões 

Oeste e Sudoeste apresentam densidade demográfica de 98,12 hab./km², 

densidade alta se comparada com a do estado do Paraná, que é de 55,6 

hab./ km². 

Nesse contexto, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

UNIOESTE atrai candidatos não só dessa grande área geográfica em que 

se situa, mas igualmente de uma significativa parte do interior dos 

Estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Oeste de Santa Catarina, Norte 

e Noroeste do Rio Grande do Sul. Com a abertura do Doutorado, já se pôde 

notar a proveniência de candidatos de outras regiões do país, desde o 

Sudeste, mas também do Centro-Oeste e mesmo do Norte e do Nordeste 

do Brasil. Outro dado notável é que nosso Curso vem colaborando na 

formação de doutores, tendo como público docentes que já mantêm 

vínculo, seja aqui na universidade seja em outras instituições, 
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destacando-se, em larga medida, como um Programa de referência, tanto 

regional quanto nacional. Afora isso, a região se insere na área geopolítica 

do MERCOSUL, na qual, cada vez mais, se justifica a necessidade do 

estabelecimento de uma política de internacionalização por meio de 

parcerias e intercâmbios entre instituições e pesquisadores latino-

americanos. Este é o caso do Projeto CAPES/UDELAR – o qual propiciou, 

em 2013, estágio de um semestre a um mestrando em Montevidéu e, em 

2017, proporcionou o doutorado-sanduíche de um dos doutorandos da 

primeira turma, na mesma universidade, a saber, a Universidad de la 

República Uruguay. Ademais, em termos latino-americanos, novos 

convênios estão em curso como o realizado com a Universidad de Buenos 

Aires. 

Em termos de estrutura material para o funcionamento do Programa, 

há, no Campus, uma Biblioteca Central que ocupa uma área climatizada de 

1.246 m², distribuídos em dois pisos, e dispõe de salas de leitura 

individuais e coletivas, com acesso à internet. A comunidade acadêmica 

tem acesso aos acervos bibliográficos nos respectivos formatos: livros, 

teses, dissertações, TCCs, monografias, folhetos e outros materiais. Os 

acervos totais das Bibliotecas são de 33.085 títulos e de 70.585 

exemplares. O acervo compreende todas as áreas do conhecimento, para 

atender os diversos cursos oferecidos pela universidade. As obras são 

adquiridas através de compra, permuta e doação. Para o desenvolvimento 

dos trabalhos executados na biblioteca e melhor atendimento aos 
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usuários, utilizamos o software PERGAMUM, o qual proporciona 

tratamento e organização do acervo. Para a comunidade acadêmica são 

disponibilizados os serviços de: empréstimo domiciliar, reservas online, 

renovação online, solicitação de empréstimos entre bibliotecas, 

Empréstimo entre Instituições, consulta ao acervo, envios de e-mails, 

acesso ao Portal Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) – Acesso Remoto via café,  Acesso à Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações – BDTD – UNIOESTE – IBICT; Serviço de 

ficha catalográfica online de teses, dissertações, trabalhos de graduação e 

especialização; Acesso às Normas da ABNT via PERGAMUM/TAGET 

GEDWeb;  Comutação Bibliográfica – COMUT e outros. Por fim, o acervo 

bibliográfico disponível na área específica do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia, em todas as Bibliotecas que fazem parte do Sistema de 

Bibliotecas da UNIOESTE, totaliza 9.433 títulos e 13.990 exemplares. Já o 

acervo de periódicos na área específica de Filosofia totaliza 139 títulos e 

2001 exemplares.  

Além da Biblioteca Central e das Bibliotecas dos campi da UNIOESTE, 

o Programa dispõe de uma Biblioteca Setorial de Filosofia que funciona 

em prédio próprio em que se aloca o Programa. Ressalta-se o fato de que 

o Programa de Pós-Graduação em Filosofia ocupa um prédio próprio de 

cerca de 600m², edificado em dois pavimentos. Essa construção foi 

financiada com recursos da FINEP, da Secretaria de Estado do Ensino 

Superior do Paraná (SETI), e com recursos próprios da UNIOESTE. O 
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acervo dessa Biblioteca é constituído exclusivamente de obras de 

Filosofia, sobretudo de obras dos autores mais estudados no Programa, 

na língua de origem, e das respectivas versões em língua portuguesa 

disponíveis, além de comentários críticos na edição original e traduções. 

Encontram-se também disponíveis livros de História da Filosofia e 

Dicionários de Filosofia. Em virtude de a Área de Concentração do 

Programa ser em Filosofia Moderna e Contemporânea, o investimento 

maior também foi feito em obras circunscritas por esses períodos. 

Atualmente, tal acervo abriga 4.841 títulos e 6.076 exemplares, sendo a 

sua atualização mantida de forma constante, via doações e recursos 

oriundos de diferentes fontes. Na medida em que tais recursos são 

liberados, efetuam-se compras por meio das indicações feitas pelos 

próprios docentes e discentes do Programa. Cabe registrar que, para a 

Biblioteca Setorial, adquirimos, em 2020, com recursos próprios, 53 

novos títulos (exemplares). Ademais, o acervo contou, generosamente, 

com substanciais doações. A primeira corresponde ao acervo pessoal de 

livros do professor José Luiz Ames, totalizando 291 obras de Filosofia. A 

segunda é a cortesia, por parte da Editora da Unicamp, da doação de 19 

títulos.  

Além da Biblioteca Setorial, esse espaço abriga um Laboratório de 

Informática com 17 microcomputadores ligados em rede, conectados à 

Internet e equipados com softwares adequados ao uso de discentes e 

docentes do Programa. Todos os gabinetes de trabalho dos professores 
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estão equipados com computadores. Estão ainda previstas, para 2021, 

melhorias de investimento, via recursos oriundos da segunda parcela do 

PROAP e de Edital aberto pela Fundação Araucária, voltado 

prioritariamente a essa demanda. 

 
Ainda no tocante à AUTOAVALIAÇÃO, cabe destacar alguns aspectos que 

têm impactado diretamente o PPGFil da UNIOESTE e seu consequente 

amadurecimento, os quais merecem maior atenção: 

  

a) Empenho coletivo e postura democrática: afora as especificidades das 

Linhas de pesquisa e o trabalho próprio a um Programa de Pós-graduação 

em Filosofia, o principal fator que caracteriza este Programa é o empenho 

coletivo de seus membros nas deliberações e ações realizadas no PPG. 

Praticamente, todas as iniciativas do Programa são discutidas entre seus 

membros, fator que as toma aprimoradas e realizadas com o aval e 

acompanhamento do colegiado. Dessa perspectiva coletiva e democrática 

é que advém a compreensão de que o Programa está acima de quaisquer 

anseios pessoais, os quais, eticamente, precisam ser postos em segundo 

plano. Por isso, há uma participação coesa e consistente nas decisões dos 

rumos do PPGFil, com posturas que avaliamos maduras e razoáveis. 

Trata-se, pois, de uma postura que está na base dos demais pontos fortes 

destacados:  
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b) Afinidade dos projetos de pesquisa individuais com as Linhas de 

pesquisa do Programa. 

c) Continuidade da formação pós-doutoral, com o afastamento integral de 

docentes do Programa. Nos 15 anos de sua existência, a quase totalidade 

de professores permanentes já se afastaram, ao menos por um ano, para 

tal formação, sendo a maioria deles para o exterior. Em 2020, um 

professor afastou-se para pós-doutorado. Ademais, outros docentes 

também desenvolveram pesquisa na modalidade de licença sabática.  

d) Produção intelectual: o Programa, como um todo, está comprometido 

com a produção docente em ascensão, com várias publicações de artigos e 

de resenhas em periódicos Qualis já efetivadas no terceiro ano do 

quadriênio e com novas projeções. Há também a produção de livros e de 

capítulos de livros, além de traduções de obras clássicas e de textos 

contemporâneos. Também já iniciou a inserção internacional no âmbito 

das publicações, destacando-se aquelas publicadas nos EUA, Alemanha, 

Áustria, Reino Unido, França, Itália, Bélgica, Espanha e Portugal. Para que 

a curva da produção se mantenha ascendente, o Colegiado criou, a partir 

do resultado da avaliação quadrienal da CAPES, dispositivos de 

acompanhamento individual docente em todos os anos do quadriênio 

vigente, por meio de Resolução de Credenciamento e Permanência no 

PPG.  



                
CAMPUS DE TOLEDO 
RUA DA FACULDADE, 645 - JD. SANTA MARIA - FONE/FAX: (45) 3379-7127/7002 - CEP 85903-000 - TOLEDO – PR 

 

e) Integração com a Graduação: todos os professores do Programa estão, 

de algum modo, ligados à Graduação, seja ministrando disciplinas, 

coordenando projetos e programas, orientando trabalhos de conclusão de 

curso, pesquisas de iniciação científica (PIBIC e PET); seja acompanhando 

as primeiras experiências de docência dos discentes nos estágios 

supervisionados nas escolas de Ensino Médio. Todas as ações de pesquisa 

e extensão do Programa são planejadas levando em conta a importância 

da participação dos estudantes da Graduação.  

f) Compromisso com a formação continuada dos professores de Filosofia 

da Educação Básica e de outras áreas afins: grande parte dos 

participantes dos Grupos de estudos e dos alunos especiais das 

disciplinas regulares do Programa é composta de professores de Filosofia 

e de outras disciplinas componentes das Ciências Humanas que atuam 

nas escolas de Ensino Médio, tendo essas atividades como meio de 

realizar sua formação continuada com elevado nível qualitativo. Pode-se 

afirmar que a participação desses profissionais contribui para que se 

tornem docentes-pesquisadores, melhorando o trabalho nas escolas em 

que atuam. A qualidade de suas aulas é expressa nos depoimentos de 

vários estudantes que chegam, via vestibular e SISU, ao nosso curso de 

Graduação. Dessa maneira, o Programa contribui de modo direto e 

indireto na formação de recursos humanos no âmbito regional no qual se 

insere.  
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g) Atuação comprometida dos discentes e docentes na organização de 

eventos que envolvem o Programa, tais como o Simpósio de Filosofia, 

Semana Acadêmica, Jornadas individualizadas por eixos de pesquisa, 

Minicursos e Grupos de Estudo.   

h) Participação docente e discente em eventos: docentes e discentes 

do Programa participam com apresentação de trabalhos dos eventos 

organizados pelo Programa, além de outros externos à UNIOESTE. Nos 

anos em que acontece o encontro da ANPOF, o PPGFil financia as 

inscrições de todos os professores que apresentam trabalhos, bem como 

assegura auxílio de custo, do mesmo valor da inscrição docente, para os 

estudantes. Essa é, talvez, a principal razão para que a delegação da 

Filosofia UNIOESTE tenha sido a maior ou uma das maiores nas últimas 

edições do evento.  

 

i) Intercâmbio com o curso de Pós-Graduação da UEM, bem como com 

os demais cursos de Graduação e Pós-graduação em Filosofia do Paraná e 

do país: os docentes, oriundos desse circuito institucional, proferiram 

palestras em minicursos do Simpósio entre outros eventos da UNIOESTE, 

participaram de bancas de defesa de tese e de dissertação, além de, no 

caso da UEM, um docente atuar como professor colaborador do 

Programa.  
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j) Continuidade da bolsa de pós-doutorado da CAPES e abertura de vagas 

para outros candidatos de pós-doc, com ou sem bolsa. O Programa está 

aberto a acolher pós-doutorandos, além do já existente (com bolsa da 

CAPES), para desenvolver pesquisas conjugadas com os seus docentes. 

Entre vários pesquisadores doutores nacionais, um estrangeiro vem 

atuando, junto ao Programa. Trata-se do prof. Dr. Stefano Busellato, 

proveniente da Itália, que, desde junho de 2016, é nosso pós-doutorando 

sob a supervisão do professor Wilson A. Frezzatti Jr. tendo sua bolsa 

renovada até o final do primeiro semestre de 2021. Sua atividade tem 

sido bastante intensa, publicando, pois, artigos, ministrando palestras, 

organizando eventos, minicursos e participando de eventos (nacionais e 

internacionais) e de grupos de estudos.  

 

k) Tempo para orientação e pesquisa: Em 2018, a reitoria da 

universidade, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ampliou 

o número de horas mínimas de atividades de docência em sala de aula, 

reduzindo o tempo de Ensino para atividades extraclasse, como 

orientações. Ainda assim, de um modo geral, as condições de tempo de 

trabalho com orientações são razoáveis, especialmente porque, desde a 

seleção de 2018, o Colegiado do Programa determinou a necessidade de 

estabelecer equilíbrio entre as orientações de seus professores. 

Considerando isso, a carga horária semanal dos professores, para 

acompanhamento das investigações de seus orientandos e de realizações 
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de pesquisas nos grupos de estudos, possibilita a produção intelectual do 

corpo docente e discente em termos de maior quantidade e qualidade. O 

Colegiado está determinado a melhorar tais produções.  

 

l) Produção técnica relevante: praticamente todos os professores emitem 

vários pareceres avaliativos para periódicos e órgãos de fomento; 

participam/promovem/organizam eventos, nos quais ainda apresentam 

trabalhos; participam de comissões internas à universidade em órgãos 

decisórios das suas políticas, definindo as características peculiares da 

UNIOESTE para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Ainda é desafio para o 

Programa o desenvolvimento de materiais didáticos por meio de vídeo-

aulas, a serem disponibilizadas no site do curso para apoio didático ao 

Ensino de Filosofia.   

 

SUPERAÇÃO E AVANÇOS 

 

A partir do resultado da avaliação quadrienal da CAPES (2013-2016), 

uma série de reuniões de trabalho foi realizada a fim de estudar a 

integralidade do “Relatório de avaliação 2013-2016 quadrienal” e 

apreciar, demoradamente, a Ficha de Avaliação do Programa. Analisamos 

os gráficos, comparamos nossas posições em relação aos demais PPGFils 

com pontuação igual à nossa e quais as demandas que deverão ser 
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atendidas para nos mantermos na faixa dos Programas com nota 4, e com 

a clara intenção de ascender para a nota 5, que é a meta fixada pelo 

próprio Programa. A partir dessa análise, fizemos a devida autocrítica, 

apreciamos as condições que cada um tem para atender aquilo que está 

explicitamente demandado pela CAPES em seu “Documento de área” e 

tomamos algumas iniciativas referentes às fragilidades do Programa, 

iniciativas tais que passaram a ser implementadas em 2018, a saber: 

 

1) A comissão de avaliação da CAPES considerou baixo o número de 

professores permanentes, especialmente com a abertura do Doutorado. 

Frente a isso, o Colegiado lançou edital de abertura de vagas para 

professores, no qual se inscreveram e foram aprovados três candidatos. 

Dois deles passaram a compor a Linha de Ética e Filosofia Política, um 

advindo da UNICENTRO, campus Guarapuava, o professor Dr. Marciano 

Spica, estudioso de Wittgenstein, com expressiva experiência em 

pesquisas internacionais, que atualmente tem se dedicado ao estudo da 

diversidade religiosa e da moral, bem como dos problemas que tal 

diversidade traz para questões clássicas da filosofia. Nos últimos anos, 

tem publicado artigos e capítulos de livros sobre a temática do 

pluralismo, sob uma abordagem de cunho wittgensteiniano que dialoga 

com autores da filosofia analítica; a outra proveniente da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Campo Grande, a 

professora Dra. Marta Rios Alves Nunes da Costa, de nacionalidade 
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portuguesa, com doutorado em Filosofia e Ciência Política nos Estados 

Unidos, que atualmente desenvolve um projeto de pesquisa intitulado 

“Direito à Rebelião?”, financiado pelo CNPQ desde janeiro de 2019. A 

professora também passa, a partir de 2020, a orientar no Doutorado. 

Além disso, o professor Dr. Stefano Busellato ingressou no Programa 

como permanente, cadastrado também nessa Linha, com um projeto de 

investigação que visa pesquisar a relação entre gnoseologia e forma 

estética em Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, e reconstruir a relação 

da obra com a história da filosofia, particularmente com a filosofia grega. 

Para a Linha de Metafísica e Conhecimento, se credenciou, oriundo do 

Curso de Filosofia da UNIOESTE, o professor Dr. Libanio Cardoso, que 

realiza suas investigações e publicações nas áreas da fenomenologia 

(notadamente a heideggeriana) e suas relações com a filosofia antiga, 

enquanto também pesquisador membro do Grupo Pragma (Programa de 

Estudos em Filosofia Clássica, coordenado pela Profa. Dra. Maria das 

Graças de Moraes Augusto, UFRJ). Com tais ingressos no Programa, o 

fator que despertou preocupação pela comissão de avaliação, com relação 

ao corpo docente para atuar em ambos os níveis, já está resolvido. Apesar 

da saída do professor Dr. Remi Schorn, em 2018 do professor Marcelo do 

Amaral Penna-Forte em 2020, da aposentadoria do docente Tarcilio 

Ciotta em 2019 e do professor José Luiz Ames em 2020, um novo edital foi 

aberto para fins de credenciamento de novos pesquisadores, 

especialmente de docentes do próprio quadro do Curso de Filosofia da 
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UNIOESTE. Dentre eles, ingressaram, no Programa, em 2021, os 

professores doutor Douglas Antonio Bassani e doutora Nelsi Kistemacher 

Welter. 

 

2) A comissão de avaliação da CAPES apontou como problemática a 

concentração de orientandos em alguns docentes. A primeira providência 

para resolver a questão foi a deliberação em distribuir as orientações da 

turma de 2018, atribuindo de forma mais proporcional as orientações. 

Avaliamos que com a determinação de um limite de orientações para o 

quadriênio, até que a média de orientações dos professores com menos 

orientandos aumente, o Programa solucionará esta questão. Para a 

seleção de 2019, no edital, foram informados os números de vagas por 

orientador, sendo que aqueles que atingiram o limite ou que estão 

próximos a ele não abriram vagas. Essa medida, aliada ao aumento do 

corpo docente permanente, trouxe, para o quadriênio, o necessário 

equilíbrio nas orientações, assim como na produtividade. O PPGFil ainda 

determinou que, a partir de 2018, fosse observado, com maior rigor e 

regularidade, a relação entre número de orientandos e densidade 

produtiva dos professores. Nos casos em que a área de pesquisa do 

professor for bastante restrita e a sua especialidade limitada, o que reduz 

a procura de candidatos, foi deliberado que o leque de temas e autores a 

serem pesquisados seja ampliado e que sejam ofertadas atividades de 

formação inicial, tais como Iniciação Científica, a fim de que, no futuro 
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próximo, se amplie a procura. Na Resolução de Credenciamento e 

Permanência no Programa está prevista a necessidade de todos os 

professores orientarem, ao longo do quadriênio, no mínimo, um Projeto 

de Iniciação Científica, a fim de contribuir na formação de jovens 

pesquisadores e futuros pós-graduandos. Outra deliberação relacionada à 

formação inicial é a realização de Grupos de Estudos em ambas as Linhas 

de Pesquisa, pois se observou que a demanda é maior para aqueles 

professores que, de modo permanente, ofertam atividades de estudos 

abertas à comunidade acadêmica, interna ou externa. 

 

3) Em relação à produção discente, especial atenção está sendo dada à 

qualidade das dissertações e teses, como indicado no Documento de área 

e na Ficha de Avaliação. Passou a ser incentivado o uso das obras dos 

filósofos na língua original, especialmente pelo fato de que o campus de 

Toledo passou a contar com Cursos de línguas ofertados com baixo custo 

para estudantes da UNIOESTE; mesmo quando houver boas traduções, 

terá de ser realizado o cotejamento com os originais. O regulamento das 

dissertações e teses já foi alterado passando a valer para os trabalhos 

defendidos a partir de 2018 e, em 2020, foi criado um Check-List. Destaca-

se que, grande parte dos discentes que participaram da ANPOF desde o 

início do quadriênio, tiveram seus textos publicados nas edições de 

coletâneas eletrônicas de livros da Associação. A isso se soma a 

publicação de artigos ou de capítulos de livros como condição sine qua 
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non para a diplomação, tal como previsto no Regulamento do Programa. 

Por fim, embora a comissão de avaliação tenha considerado a composição 

das bancas de acordo com as exigências da área, o Programa tem 

diversificado ainda mais o perfil de seus membros. 

 

4)  O tempo médio de formação que no último quadriênio foi de 29 

meses, embora considerado satisfatório pela comissão de avaliação, 

manteve-se, em parte, no quadriênio. Em função da crise sanitária relativa 

à covid-19, a partir de 2020, esse tempo formativo obviamente excedeu 

em torno de 6 meses. 

    

5)  No que se refere à produção docente, o Programa melhorou 

consideravelmente a ponto de atingir um consistente equilíbrio por meio 

do aumento e da distribuição das produções em periódicos nos estratos 

superiores, mas sem abrir mão das publicações em livros, uma vez que 

essa produção, para a Área, é considerada um importante suporte para a 

divulgação de pesquisas e de ideias, apesar das dificuldades e das 

restrições do mercado editorial. Algumas providências já foram tomadas. 

Dentre elas, cabe destacar: a) a inclusão de um tópico novo no site do 

Programa: “Portal de Revistas”, com uma lista geral de praticamente 

todos os periódicos, tanto em nível nacional quanto internacional, no 

âmbito da Filosofia e áreas afins, a qual está subdividida por perfis dos 

pesquisadores em graduandos, pós-graduandos e docentes doutores. Esse 
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Portal vem sendo periodicamente atualizado e também divulgado junto 

aos docentes e discentes. Todos os professores foram convidados a 

navegar por ele, a fim de identificar e de conhecer o perfil das diversas 

Revistas com suas linhas editoriais, preparando melhor e com mais 

segurança, dessa forma, as submissões das suas produções. Na mesma 

aba, também foram disponibilizados outros links, entre eles, o do 

Qualis/CAPES, para fins de cotejamento da avaliação em seus diferentes 

estratos. b) A outra medida que assegurou o equilíbrio e a ampliação da 

produção docente, já neste quadriênio, foi a modificação da Resolução 

que determina as condições para a permanência dos professores no 

Programa. Nela, está prevista, em reunião do Colegiado, a apresentação 

da projeção de publicações para o período avaliativo por parte de cada 

docente, antes do final do primeiro semestre do primeiro ano do 

quadriênio. Ao final do segundo ano do quadriênio, não se confirmando a 

projeção com a publicação ou com declaração de aceite de publicação 

prevista, o docente ficará impedido de receber novas orientações. A 

realização dessa ação, em 2018, evidenciou que será necessário antecipá-

la para período anterior do lançamento dos editais de seleção, uma vez 

que neles passaram a ser anunciadas as vagas por professor; ao final do 

terceiro ano do quadriênio cada docente teve que comprovar a 

possibilidade de integralizar as publicações mínimas do quadriênio, quais 

sejam: mínimo de quatro publicações de artigos em Revistas Qualis B1 ou 

estratos superiores, dois destes podendo ser substituídos por quatro 
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capítulos de livro ou por um livro autoral, ou ainda por tradução de um 

livro na área. Assim, cada professor terá publicado, ao menos, dois artigos 

em periódicos avaliados em estratos superiores no quadriênio. Além 

disso, ele deverá ter orientado, ao menos, um projeto de Iniciação 

Científica e um Trabalho de Conclusão de Curso durante o período 

avaliado. O Colegiado está acompanhando regularmente o processo de 

produção ao longo do quadriênio, criando estratégias para que todos os 

seus membros docentes alcancem o mínimo determinado, sem, contudo, 

abrir mão do cumprimento do acordado na Resolução.  

 

6) Qualificação da produção discente: Em 2018, um novo Regulamento 

para a formatação de Dissertações e de Teses passou a ser utilizado, bem 

como a serem realizados exercícios de elaboração de resumos nos 

Seminários de Dissertações e de Teses. A composição das bancas passou a 

ser mais diversificada, bem como os seus membros, provenientes de 

instituições variadas. O incentivo aos discentes, inclusive financeiro, para 

participação em eventos nacionais e internacionais, será intensificado, na 

medida de nosso orçamento, que depende quase integralmente de 

financiamento público, ao lado do estímulo a publicações em livros e em 

periódicos. O tempo médio de formação deverá ser inferior a 29 meses 

para o Mestrado e de 48 meses para o Doutorado, sem descuidarmos da 

qualidade das produções.    
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7) Incremento do intercâmbio com instituições nacionais e 

internacionais: além de viabilizar estágios de doutorado-sanduíche aos 

discentes internos e externos, e estágios de pós-doutorado aos docentes, 

o Programa pretende realizar missões de estudos a partir de contatos 

estabelecidos nas universidades onde os discentes realizaram seus 

doutorados-sanduíches. Para tanto, no intuito de projetar mais 

visibilidade às suas ações, o Programa reformulou integralmente a sua 

Homepage em versão trilíngue (português, inglês e espanhol). Isso, sem 

dúvida, impacta consideravelmente a projeção de todo o trabalho aqui 

realizado abrindo as portas para que a comunidade filosófica 

internacional interaja melhor com os nossos projetos. Outra política 

estratégica é o projeto "Paraná Fala Línguas Estrangeiras". Com o apoio 

da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná 

(SETI), bem como da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), o 

Programa tem como principal objetivo apoiar o processo de 

internacionalização das instituições de ensino superior do Paraná. Com o 

aprimoramento das capacidades de comunicação científica e acadêmica 

em língua estrangeira, os cursos de graduação e pós-graduação do Estado 

conquistarão um patamar compatível com os das melhores universidades 

nacionais e estrangeiras. Como retrospectiva, a primeira etapa do 

programa iniciou no segundo semestre de 2014 e teve duração de 22 

meses, envolvendo as sete universidades estaduais do Paraná (UEL, UEM, 

UENP, UNIOESTE, UNICENTRO, UEPG e UNESPAR). Nesta etapa, foram 
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ofertados cursos semestrais preparatórios para o exame TOEFL iBT para 

a comunidade universitária, em nível intermediário e pós-intermediário. 

Já a segunda etapa do “Programa”, em língua inglesa, iniciou em junho de 

2017. Nesta fase, partiu-se do princípio de que é necessário ir além da 

preparação para os testes de proficiência para se aproximar às reais 

necessidades de apoio ao processo de internacionalização em todas as 

esferas da atividade universitária. Assim, por meio de cursos, são 

capacitados professores, estudantes e agentes universitários, para que 

possam participar de programas de mobilidade internacional. Os cursos 

auxiliam na formação de docentes de diversas áreas do conhecimento 

para ministrarem suas disciplinas em língua inglesa ou em língua 

francesa, como também para fomentar parcerias com países em que se 

fala inglês ou francês, a fim de promover ações conjuntas em prol da 

qualificação, fortalecimento e expansão do Programa. Visando, pois, 

impulsionar as universidades a promoverem ações de internacionalização 

de maneira significativa por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

que ultrapassem as barreiras geográficas ao capacitar estudantes, 

docentes e agentes universitários em língua estrangeira, o Programa 

objetiva: a) capacitar a equipe de coordenadores para gerirem os cursos 

em suas Instituições de Ensino Superior; b) capacitar a equipe de 

instrutores de línguas para ministrarem os cursos específicos; c) ofertar 

cursos preparatórios para obtenção da pontuação necessária em exames 

internacionais de língua inglesa; d) ofertar cursos de inglês geral, inglês 
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acadêmico, inglês de fins específicos e outros, potencializando as 

publicações em revistas internacionais de alto impacto; e) ofertar cursos 

para intensificar a participação da comunidade acadêmica em eventos 

internacionais e preparar a comunidade acadêmica para o cenário 

internacional da pesquisa, considerando a diversidade linguístico-

cultural; f) ofertar cursos em áreas estratégias de desenvolvimento 

internacional da universidade e g) fomentar a parceria com países em que 

se fala língua inglesa, a fim de promover ações conjuntas em prol da 

qualificação, fortalecimento e expansão do Programa. Outra importante 

iniciativa promissora, articulada por meio da Assessoria de Relações 

Internacionais (ARI) da UNIOESTE, é o convênio firmado com diversas 

universidades latino-americanas (como argentinas, colombianas e 

mexicanas) que participam do programa PILA Virtual, projeto piloto no 

qual se integram tanto os Cursos de Graduação quanto os Programas de 

Pós-Graduação da UNIOESTE, dentre os quais, está o da Filosofia. Visando 

mais pragmaticamente esse consórcio, cada curso disponibiliza algumas 

disciplinas a serem ofertadas, partindo, é claro, do princípio da 

reciprocidade para com os participantes externos que já estão ofertando 

disciplinas aos nossos alunos. Trata-se da oferta de vagas, em modalidade 

remota, de todas as disciplinas que passarão a ser ministradas ao longo 

do segundo semestre de 2021, disciplinas essas abertas gratuitamente 

aos acadêmicos estrangeiros das instituições naqueles países. Imbuído 

com esse mesmo espírito, vale observar que, já ao longo do primeiro 
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semestre de 2021, uma experiência pioneira e, portanto, inovadora teve 

início: o professor doutor César Augusto Battisti ofertou nacional e 

internacionalmente a disciplina de 30h intitulada “Tópicos Especiais de 

Metafísica I: Descartes não disse isso”. A frequência média de 

participantes contou com setenta pessoas, dentre as quais, inúmeros pós-

doutores em Descartes, membros do GT Descartes. A abertura da 

disciplina, em 11 de março, contou, por exemplo, com a presença do 

professor Denis Kambouchner (Sorbonne) o qual, inclusive, fez o 

lançamento do seu livro Descartes n'a pas dit pelas Belles Lettres. Na 

sequência, a programação completa com os demais participantes co-

parceiros: 18/03/21 - Alexandre Guimarães Tadeu de Soares (UFU): Cap. 

2: Os sentidos nos enganam. 25/03/21 - Ethel Menezes Rocha (UFRJ): 

Cap. 3: Nada é verdadeiro senão o que é claro e distinto. 01/04/21 - César 

Augusto Battisti (UNIOESTE): Cap. 4: O método consiste em algumas 

regras apenas. 08/04/21 - Maíra de Souza Borba (UFMS): Cap. 6: “Penso, 

logo existo” é uma grande descoberta. 15/04/21 - Marcos Alexandre 

Borges (UERR): Cap. 7: A alma humana é simples e puro pensamento 

transparente a si. 22/04/21 - Wojciech Zbigniew Starzynski (Academia 

Polonesa de Ciências): Cap. 9: O espírito humano não conhece nada senão 

por meio de suas ideias. 29/04/21 - Pedro Falcão Pricladnitzky 

(UNIOESTE): Cap. 12: A matéria é apenas extensão, isto é, espaço. 

06/05/21 - Lia Levy (UFRGS): Cap. 13: A física não precisa de 
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experiências. 27/05/21 - Mariana de Almeida Campos (UFBA): Cap. 16: 

Sobre os animais, temos todos os direitos. 

 

8) Consolidação do processo de implantação do Curso de Doutorado: 

Todos os ingressantes na primeira turma do Doutorado iniciada em 

setembro de 2015 e a quase totalidade dos ingressantes em 2016 já 

defenderam seus trabalhos entre 2019 e 2020. Desde o início de 2021, o 

Programa promoveu mais defesas. O Colegiado tem acompanhado, com 

entusiasmo, as pesquisas que se mostraram bastante adiantadas, 

inclusive, já por ocasião das bancas de qualificação. Com o retorno, desde 

2017, dos treze doutorandos, das primeiras três turmas de seus estágios-

sanduíche, foi possível perceber o avanço em suas pesquisas, bem como a 

ampliação de possibilidades de intercâmbio institucional. A partir de uma 

variedade de experiências, o Programa deliberou que todos os 

doutorandos devem qualificar suas propostas de Tese antes de se 

afastarem para o exterior, pois o aproveitamento da experiência do 

doutorado-sanduíche é maior, e a finalização da pesquisa e da redação da 

Tese são mais tranquilas. Sendo assim, a perspectiva de futuro do 

Programa está muito ligada às ações que já viemos implementando e que 

foram detalhadas no item anterior. 

 

Encerramos a autoavaliação em tom positivo, rememorando os diversos 

acertos e amadurecimentos de nosso Programa, marcado por história de 
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evolução em pesquisa, ensino, extensão e integração social. O reflexo de 

nosso avaliado sucesso provém de egressos que permanecem na área de 

formação, levando o nome da UNIOESTE no trabalho docente ou de 

pesquisas de qualidade. Os empecilhos que nos advêm também não 

deixam de propiciar o próprio amadurecimento conjunto. Certos de um 

futuro próspero, embora desafiador, agradecemos a oportunidade do 

relato, comprometidos com a missão que nos foi confiada: construir e 

firmar uma universidade pública de excelência para toda e qualquer 

sociedade. 

 

Toledo, PR, 24 de maio de 2021. 

 

Comissão de AutoAvaliação (CAA-PPG) 

 

 

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva (Coordenador) 

 

Rosalvo Schütz (Representante Docente) 
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