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EDITAL Nº 015/2018–CPPGFil 

 

DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO 
ESPECIAL – MESTRADO E DOUTORADO – 
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FILOSOFIA DA UNIOESTE, PARA O 2º 
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 02 a 06 de julho de 2018, estarão abertas as inscrições para a 
seleção de alunos especiais das disciplinas ofertadas pelo Programa no 2º 
semestre de 2018.  

2. As disciplinas, com os respectivos conteúdos, 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 – Cursos – Conteúdos  

Dia da 
Semana 

Início aulas Professor 

Tópicos Especiais de Ética I 
02 créditos (30h) - M e D (concentrada) 
1.  O lugar da Bioética dentro da Filosofia Moral.  
2. A Bioética como substantivo plural. 
3. As bases intelectuais da Bioética. 
4. Os princípios da Bioética. 
5. A diversidade moral na prática Bioética: 
Aborto/Eutanásia, Livre consentimento, Direito à 
assistência. 
6. Reformando a natureza humana: virtude com 
estranhos morais e responsabilidade sem essência 
moral. 

*Disciplina 
concentrada 
das 08 às 
12h00 e das 
14 às 18h00 
(segundas e 
terças) 

30 e 31/07/18 
27 e 28/08/18 

Dr. Marciano 
Spica  

Tópicos Especiais de Ética e Filosofia Política II 
02 créditos (30h) - M e D (quinzenal) 
- Elementos do Conceito do Político de Carl Schmitt; 
- Legalidade e legitimidade: distinções e atualidade. 
- Crítica ao sistema parlamentar moderno; 
- Críticas aos pressupostos metafísicos do liberalismo; 

4ª-feira 25/07/2018 
Dr. Rosalvo 
Schütz 
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- Análise do sistema parlamentar moderno.  
 

Filosofia Política Contemporânea I 
04 créditos (60h) - M e D (semanal) 
O idealismo alemão e a ideia de Estado e sociedade: 
contextualização histórica e principais correntes; 
Hegel e o modelo de Estado como Gemeinschaft; 
Marx e a crítica ao idealismo alemão em O Capital; 
Análise do capítulo 1 de O Capital – A Gesellschaft 
moderna; 
3.1 Os conceitos de mercadoria e valor 
3.2 As formas do valor 
3.3 O fetiche da mercadoria 
3.3.1 As formas da Gemeinschaft antiga 
3.3.2 A Verein do futuro 
Análise do capítulo 2 – O processo de troca. 
Análise do capítulo 3 – O dinheiro. 
5.1 O dinheiro como mercadoria 
5.2 O dinheiro como dinheiro 
5.3 O dinheiro mundial e o domínio geral da 
Gesellschaft moderna 

5ª-feira 26/07/2018 Dr. Jadir Antunes 

 

LINHA DE PESQUISA DE METAFÍSICA E CONHECIMENTO 

Disciplina  
Créditos - Carga horária – Curso – Conteúdos 

Dia da 
Semana 

Início aulas Professor 

Tópicos Especiais de Metafísica II 
02 créditos (30h) - M e D (concentrada) 
Declínio da Metafísica e valorização da Estética  
A superação da metafísica: versão nietzschiana; versão 
heideggeriana. 
O papel da linguagem na superação da metafísica; 
Linguagem poética; linguagem científica. 
Os poetas e os filósofos. 

*Disciplina 
concentrada, 
das 08 às 
12h00 e das 
14 às 18h00 
(sextas e 
sábados) 

03 e 04/08/18 
10 e 11/08/18 
 

Dr. Stefan Vasilev 
Krastanov  

Tópicos Especiais de Metafísica I 
02 créditos (30h) – M e D (quinzenal)  
Módulo I: A crítica ao formalismo na ética: O a priori 
axiológico e o emocional puro; simpatia e amor; a 
hierarquia dos valores e a ordem do coração a luz de 
Pascal e Spinoza. 
Módulo II: O “personalismo” de Scheler: Espírito e 
pessoa; natureza e pessoa; a autonomia da pessoa; 
Módulo III. A antropologia filosófica e a Sociologia do 
saber: O problema antropológico; a essência do 
homem; o homem como espírito; humanitarismo 
moderno. Trabalho e conhecimento; Pessoa e 
comunidade; Sociologia e consciência histórica. 

4ª-feira 25/07/2018 

Dr. Roberto 
Saraiva 
Kahlmeyer-
Mertens 
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Epistemologia Geral I 
04 créditos (60h) – M e D (semanal) 
A ciência grega e sua perspectiva axiomática. A 
axiomática geométrica; a axiomática aristotélica. O 
modelo demonstrativo-proposicional da episteme e sua 
progressão unilateral: apodeixis e o conhecimento de 
uma coisa como conhecimento de sua causa a partir da 
causa. Rejeição da análise geométrica do horizonte da 
teoria da ciência aristotélica. A construção analítica da 
deliberação. 
A ciência grega e sua perspectiva resolutiva. A 
geometria grega e sua constituição a partir de seus 
problemas. Análise e síntese. A análise como análise 
regressiva e como análise de uma configuração. O 
modelo construtivo-analítico como contraposição ao 
modelo demonstrativo-proposicional. 
A expansão do campo da análise para a ciência física. 
A causalidade na tradição aristotélica tardia; o 
aristotelismo padovano e a noção de regresso. A 
análise como causalidade a partir dos efeitos e a 
demonstração na ciência física: demonstrações a priori 
e demonstrações a posteriori. 
A redescoberta da análise na modernidade. A tradução 
da Coleção de Pappus e a matemática entendida como 
resolução de problemas.; 
A teoria cartesiana da resolução de problemas. 
Resolução de problemas na Geometria de Descartes. A 
expansão do campo da análise para a metafísica. A 
análise como movimento do efeito para a causa ou 
como demonstração a posteriori. As Meditações de 
Descartes e seu movimento analítico; 
Resolução de problemas na contemporaneidade. 
Exploração do tema da análise em diferentes autores 
na história do pensamento ocidental.  

5ª- feira 26/07/2018 
Dr. César Augusto 
Battisti 

 
 

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, exclusivamente, em 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 02/07/2018 até às 23h59 do dia 
06/07/2018, observando o horário de Brasília; 

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), 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes
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na Caixa Econômica Federal, Agência 0726, Conta Corrente nome: Unioeste 
Toledo Mest Filosofia, nº 414-2, operação 006, CNPJ 78.680.337/0005-08. 

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 17/07/2018, 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 
10/07/18. Não haverá entrevistas.  

9. Será publicado, até o dia 13/07/18, 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, 19 de junho de 2018. 
 

 
PROFª ESTER MARIA DREHER HEUSER 

Coordenadora do Programa 
 


