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Anexo II – Resolução n º 133/2003-CEPE 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO: 1º Semestre/2021  
Programa: DOUTORADO EM FILOSOFIA 
Área de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 
Mestrado (   )    Doutorado ( X ) 
Centro: CCHS 
Campus: Toledo  

 
DISCIPLINA 

 

Código Nome 
 

Carga Horária 

AT1 AP2 Total 

-- 
 

 SEMINÁRIO DE TESE I  
 
 

15 15 30 

 (1 Aula Teórica;2 Aula Prática) 
 

EMENTA 

 
Exposição e discussão, em sala de aula, do projeto de Tese, sob a supervisão de um 
Docente Coordenador, no intuito de adequar, mediante o debate e sugestões, o rigor de 
análise à clareza expositiva. 

  
 

 
OBJETIVOS 

 
1. Abrir um caminho próprio para a leitura filosófica, considerando processos e elementos 
da escrita específicos à filosofia, bem como a diversidade e multiplicidade de estilos 
presentes nos textos filosóficos;  
2. Mapear em grupo (sala de aula) o campo de pesquisa proposto pelos discentes;  
3. Discutir em conjunto com os alunos os seus respectivos pré-projetos de pesquisa;  
4. Aprimorar os aspectos teóricos e metodológicos dos projetos de pesquisa propostos 
pelos acadêmicos;  
5. Elaborar um projeto definitivo e suficientemente consistente para o desdobramento das 
pesquisas dos discentes do Programa.  
 

  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. CONTEÚDO TÉORICO: 

1.1. A natureza da pesquisa filosófica 
1.2. A estrutura do texto filosófico 
1.3. A relação entre o texto e o contexto 

 
2. CONTEÚDO PRÁTICO: 

2.1. Reelaboração do Projeto de Pesquisa, segundo as normas da ABNT e do 
PPGFil; 
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2.2. Reescrita dos pré-projetos individuais apresentados pelos discentes do 
Programa de comum acordo com os respectivos orientadores, seguidos, 
ainda, de análise e arguição dos colegas e do docente. 
 

  

 
ATIVIDADES PRÁTICAS – GRUPOS DE 3 ALUNOS 

 
1.Apresentação, em modalidade remota, de cada projeto de tese seguido de análise e 
arguição por dois discentes previamente escolhidos;  

 
2. Análise e discussão conjunta, em modalidade remota, de cada um dos projetos 
apresentados.  
  

 

 
METODOLOGIA 

 
A dinâmica envolverá, quase, em sua íntegra, aulas presenciais remotas por meio de dois 
encontros semanais sincrônicos via plataforma digital Google Meet. Nesse sentido, as 
atividades cumprirão ordenadamente as seguintes etapas abaixo distribuídas conforme o 
cronograma, consensualmente, proposto: 1) Encontro presencial sobre o espírito da disciplina 
e distribuição de textos; 2) Estudo referente às questões teórico-metodológicas do texto 
filosófico, tais como: a estrutura textual; sua lógica interna; a relação entre texto e contexto; o 
estatuto do conceito, etc; 3) Estudo referente às questões teórico-metodológicas do texto 
filosófico, tais como: a estrutura textual; sua lógica interna; a relação entre texto e contexto; o 
estatuto do conceito, etc; 4) Retomada crítica dos pré-projetos individuais de pesquisa 
apresentados ao Programa; 5) Reelaboração individual, de comum acordo com os professores 
orientadores, dos projetos definitivos da tese; 6) Apresentação, em banca, de seminários, dos 
projetos dos discentes do Programa; 7) Apresentação, em banca, de seminários, dos projetos 
dos discentes do Programa; 8) Apresentação, em banca, de seminários, dos projetos dos 
discentes do Programa. 
 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

 
A avaliação incidirá sobre: a) produção de textos; b) a participação na discussão dos projetos 
nos quais o aluno é arguidor; c) apresentação do próprio projeto de pesquisa; c) reelaboração 
do projeto definitivo, com aprovação do orientador, a partir das modificações sugeridas nas 
discussões em aula. Sendo assim, cada uma das atividades descritas na metodologia será 
avaliada com peso igual. Do conjunto das atividades será feita a média aritmética para 
determinar o conceito final da disciplina.   
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA1 

 

 
1 Obs.: A bibliografia a ser trabalhada é a que consta nos projetos de pesquisa individuais dos 
doutorandos e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por sugestão do docente da 
disciplina de comum acordo com o orientador. 
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ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
 
GOLDSCHMIDT, Victor. “Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas 
filosóficos”. In: A religião de Platão. Trad. Oswaldo Porchat Pereira. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1963. 
 
PORTA, Mario Ariel González. A filosofia a partir de seus problemas. São Paulo: Loyola, 2003. 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12225: Títulos de 
lombada – procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação: Trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2005.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação: Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e 
documentação: Numeração progressiva das seções de um documento escrito - 
Apresentação. Rio de Janeiro, 2003.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e 
documentação: Sumário – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e 
documentação: Resumos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6029: Informação e 
documentação: Livros e folhetos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6032: Abreviação de 
títulos de periódicos e publicações seriadas – Procedimento. Rio de Janeiro, 2002. 
 
BUNGE, M. La investigación científica: su estrategia y su filosofía. Trad. Patricia R. 
Baca. Madrid: Siglo XX, 2002. 
 
DREYFUS, H. L. DROLLE, M. Traité de dissertation philosophique. Paris: Delagrave, 
1957. 
 
HÜHNE, L. M. Metodologia Científica – Caderno de textos e técnicas. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Agir, 1990. 
 
KERLINGER, F. N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: Um tratamento 
conceitual. Trad. Helena Mendes Rotundo. São Paulo: EPU/EDUSP, 2003. 
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KAHLMEYER-MERTENS. Robert. S. Et al. Como elaborar projetos de pesquisa: Linguagem e 
método. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

WEBER, Max. A ciência como vocação. In: Sobre a Universidade. Lólio Lourenço de Oliveira. 
São Paulo: Cortez, 1898, p. 134-149. 

Obs.: A bibliografia a ser trabalhada é a que consta nos projetos de pesquisas individuais dos 
doutorandos e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por sugestão do docente 
da disciplina de comum acordo com o orientador.  
 

 
NOME COMPLETO DO (A) DOCENTE 

 
                                            Roberto Saraiva Kahlmeyer Mertens 
 

 
Toledo-PR, 29 de março de 2021 

 
 

 
Assinatura do (a) docente responsável pela disciplina 

 
 
 

Colegiado do Programa de Doutorado/Mestrado em Filosofia (aprovação) 

 
Ata nº 005, de 06/04/2021. 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Coordenador do Programa 

 

 
 
 
 
 
 

Conselho do CCHS (aprovação) 

 
Ata nº          , de      /       /      

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Diretor do CCHS 

 

 
Recebido cópia pela Secretaria Acadêmica em:       /        /         ______________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


