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EDITAL Nº 003/2018–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 2018. 

 

A Coordenadora do Programa, designada pela Portaria 1753/2017-GRE, de 11 de 
abril de 2017, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICO:  

1. No período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, estarão abertas as inscrições para a 
seleção de alunos especiais das disciplinas ofertadas pelo Programa no 1º 
semestre de 2018.  

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

3. As aulas são no período vespertino, no horário das 14 às 18 horas. 

LINHA DE PESQUISA DE ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 

Disciplina  
Créditos - Carga horária - Curso 

Dia da 
Semana 

Início 
aulas 

Professor 

Ética Moderna II 
04 créditos (60h) - M e D (semanal) 
1 - INTRODUÇÃO GERAL: a) Etimologia: ethos 
(grego) e mores (latim); b) A dimensão ética como 
elemento constitutivo do ser humano; c) 
Caracterização geral da ética moderna. 2 – ÉTICA 
DE INSPIRAÇÃO IDEALISTA 2.1 KANT: a) O 
princípio forma da boa vontade; b) O imperativo 
categórico; c) Autonomia da vontade; d) A 
necessidade da crítica da razão prática; 2.2 HEGEL: 
Moralidade e Eticidade 2.2.1 Moralidade (subjetiva): 
a) “O propósito e a responsabilidade”; b) “A intenção 
e o bem-estar”; c) “O bem e a consciência moral”; 
2.2.2 Eticidade (moralidade objetiva ou 
social/institucional): a) Família: sentimento; b) 
Sociedade civil-burguesa: interesse da 
particularidade; c) Estado: interesse da 
universalidade. 
 

4ª-feira 14/03/18 Tarcílio Ciotta  
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Tópicos Especiais de Ética II 
02 créditos (30h) - M e D (semanal) 
O curso pretende estudar as propostas éticas de 
dois autores que, apesar de distantes no tempo, 
representam posições de grande originalidade no 
decorrer da história da filosofia moral, ambas 
capazes de colocar em discussão, com estratégias 
e finalidades diversas, os conceitos de bem e de 
mal. Após um breve excursus histórico que ilustrará 
os principais autores precedentes com os quais eles 
se confrontaram, será analisada a Ethica de 
Espinosa e descrita a reflexão nietzschiana no 
âmbito moral, com particular atenção aos textos 
de Aurora e de Para além do bem e do mal. Crítica 
aos conceitos de bem e de mal: as éticas de 
Epinosa e Nietzsche.  

5ª-feira 15/03/18 Stefano Busellato  

Tópicos Especiais Filosofia Política I  
02 créditos (30h) - M e D (concentrada) 
Leitura crítica de três obras emblemáticas de 
Rousseau: Discurso sobre a Origem e os 
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, O 
contrato Social e Emílio. Procura-se por um lado, 
caracterizar o pensamento do autor; por outro, 
problematizar e trazer à superfície os dilemas do 
seu pensamento, muitas vezes irresolúveis. Por fim, 
serão trabalhadas perspectivas críticas que tratarão 
da promessa democrática à concretização do seu 
oposto: os limites da ‘Vontade Geral’. Arendt versus 
Rousseau; Desnaturalizando a desigualdade. Mary 
Wollstonecraft versus Rousseau; algumas críticas 
feministas contemporâneas. 

*Disciplina 
concentrada 

23 e 24/03/18 
27 e 28/04/18 

Marta Rios A. N. da 
Costa 

*Disciplina a ser ministrada de forma concentrada, das 08 às 12h00 e das 14 às 18h00 (sexta-feira e sábado).  
 

LINHA DE PESQUISA DE METAFÍSICA E CONHECIMENTO 

Disciplina  
Créditos - Carga horária - Curso 

Dia da 
Semana 

Início 
aulas 

Professor 

Tópicos Especiais de Metafísica e Conhecimento 
II 
02 créditos (30h) – M e D (quinzenal)  
O objeto de estudo será o texto de Schelling, 
"Cartas filosóficas sobre o Dogmatismo e o 
Criticismo". Através da contextualização e leitura 
desse texto, discutiremos os argumentos principais 
que fundam a superação da abordagem "crítica" da 
razão de Kant. Para apoio desse estudo, será feita a 
consulta aos textos críticos de Kant (Crítica da 

3ª-feira 13/03/18 Luciano Carlos Utteich 
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razão pura, Crítica da razão prática e Crítica da 
faculdade do juízo) e da obra Ética, de Espinosa. 
Está em jogo aqui a definição de Schelling de 
Filosofia como primeiramente "filosofia da natureza". 

Ontologia e Linguagem II 
04 créditos (60h) – M e D (semanal) 
Ontologia, Filosofia da Natureza, Filosofia da 
Linguagem e Filosofia da Ciência. Abstração; 
modelagem; cientificidade. Concepção sintética das 
teorias; explicações causais. Objeções ao realismo 
científico. Realismo moderado. Leis científicas. 
Propriedades disposicionais e categóricas. Poderes 
causais. 
Leituras: Uma introdução à metafísica da natureza, 
de Michel Ghins. Excertos de A.Bird (Nature's 
Metaphysics), B.Ellis (The Philosophy of Nature), D. 
Armstrong (What is a Law of Nature), e alguns 
filósofos da ciência (N.Cartwright, R.Giere, Bas van 
Fraassen e S. Psillos) 
 

4ª- feira 14/03/18 
Marcelo do Amaral 
Penna-Forte 

Tópicos Especiais de Metafísica e Conhecimento 
I 
02 créditos (30h) – M e D (quinzenal) 
As concepções de vida em Nietzsche: da história 
(Geschichte) à vontade de potência. 

Investigação das concepções de vida em dois 
momentos da obra nietzschiana: da utilidade e da 
desvantagem da história para a vida (1874) e os 
textos finais (1884-1888). Vida e história. Vida e 
vontade de potência. Fisio-psicologia como 
morfologia e doutrina da vontade de potência. Vida 
como critério de avaliação fisio-psicológica.  O 
estatuto da doutrina da vontade de potência. 
 Vontade de potência como interpretação. 

5ª-feira 15/03/2018 
Wilson Antonio Frezzatti 
Jr. 

 
 

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 no máximo duas disciplinas de apenas um dos cursos 
(Mestrado ou Doutorado) e na mesma linha de pesquisa, mas a matrícula, uma 
vez selecionado, em apenas uma disciplina.  

5. A inscrição será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço 
www.unioeste.br/pos/inscricoes, a partir do dia 19 até às 23h59 do dia 23 de 
fevereiro de 2018, observando o horário de Brasília; 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes
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6. No ato da inscrição online, o candidato deverá anexar, digitalizado, o comprovante 
de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
na Caixa Econômica Federal, Agência 0726, Conta Corrente nome: Unioeste 
Toledo Mest Filosofia, nº 414-2, operação 006. 

7. Poderão se inscrever, para as vagas das disciplinas do Mestrado, candidatos com 
curso superior concluído, em qualquer área, até a data de matrícula, que será no 
dia 06/03/18, e, para as vagas das disciplinas do Doutorado, candidatos com 
Mestrado concluído, em qualquer área, até a mesma data.  

8. A seleção dos candidatos, via on line, será efetuada pelos professores das 
disciplinas, por meio da análise dos currículos Lattes dos candidatos, no dia 
27/02/18. Não haverá entrevistas.  

9. Será publicado, até o dia 02/03/18, edital dos candidatos selecionados, indicando a 
data da matrícula e respectivos documentos a serem entregues para a sua 
realização. 

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, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

 
PROFª ESTER MARIA DREHER HEUSER 

Coordenadora do Programa 
 


