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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA – CPPGFil 
 

 

EDITAL Nº 007/2017– CPPGFil 

 

DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO 
ESPECIAL NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIOESTE, 
PARA O 1º SEMESTRE DE 2017. 

 

O Coordenador do Programa, designado pela Portaria 1580/2015-GRE, de 17 de 
abril de 2015, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICO:  

1. No período de 1º a 08 de março de 2017, estarão abertas as inscrições para a 
seleção de alunos especiais das disciplinas ofertadas pelo Programa no 1º 
semestre de 2017.  

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 
Dia da 

Semana 
Início 
aulas 

Professor 

Tópicos Especiais de Ética e Filosofia Política II – 02 – 
30h – MD (quinzenal) 

4ª-feira 05/04/17 José Luiz Ames 

Ética Moderna II – 04 – 60h – MD (Semanal) 5ª-feira 06/04/17 Tarcílio Ciotta  

 

LINHA DE PESQUISA DE METAFÍSICA E CONHECIMENTO 

Disciplina - Créditos - Carga horária - Curso 
Dia da 

Semana 
Início 
aulas 

Professor 

Tópicos Especiais de Metafísica e Conhecimento I – 
02 - 30h – MD (Quinzenal)  

3ª-feira 04/04/17 Remi Schorn 

*Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I – 02 – 
30h – MD (Concentrada) 

4ª- feira 05/04/17 Stefano Buselato 

Tópicos Especiais de Metafísica e Conhecimento II – 
02 - 30h – MD (Quinzenal) 

5º-feira 06/04/17 
Claudinei Apdo. de 
Freitas da Silva 

 
OBS.: *Disciplina semanal concentrada nos meses de abril e maio nos dias: 05, 12, 19, 26 de abril; 03, 

10, 17, 24, e 31 de maio; 
 

3. 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 
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(mestrado ou doutorado) e na mesma linha de pesquisa, mas a matrícula, uma 
vez aceito, em apenas uma disciplina.  

4. A inscrição será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço 
www.unioeste.br/pos/inscricoes, a partir do dia 1º até às 23h59 do dia 08 de 
março 2017, observando o horário de Brasília; 

5. 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), 
depositada na Caixa Econômica Federal, agência 0726, conta corrente 414-2, 
operação 006. 

6. 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 20/03/2017, e, para as vagas das disciplinas do doutorado, candidatos com 
mestrado concluído, em qualquer área, até a mesma data.  

7. A seleção dos candidatos será efetuada por meio de entrevista coletiva pelo 
professor da disciplina, na qual o candidato está inscrito, no dia 10/03/2017, às 
14h00, na sala de aula 01 (bloco “E”, térreo), para inscritos em disciplinas da Linha 
de Pesquisa em Ética e Filosofia Política, e na sala 02 (bloco “E”, térreo) para 
inscritos na Linha de Pesquisa em Metafísica e Conhecimento. 

8. Será publicado, até o dia 13/03/2017, 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, 16 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
PROF. Dr. CÉSAR AUGUSTO BATTISTI 

Coordenador do Programa 
 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes

