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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA – CPPGFil 
 

EDITAL Nº 029/2015-CPPGFil 

DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO COMO ALUNO 
ESPECIAL NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA NO 2º SEMESTRE 
DE 2015. 

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 04 a 16 de setembro de 2015 estarão abertas as inscrições para a seleção 
de alunos especiais para as disciplinas que serão ofertadas no 2º semestre de 2015, 
conforme instruções constantes no formulário anexo a este edital.  

2. Em cada disciplina estarão abertas até 07 (sete) vagas, sendo autorizada ao candidato a 
inscrição em duas disciplinas da mesma linha de pesquisa e a matrícula em apenas uma.  

3. A inscrição será efetuada exclusivamente, via internet, no endereço 
www.unioeste.br/pos/inscricoes, a partir do dia 04 de setembro de 2015 até às 23h59 
do dia 16 de setembro 2015, observando o horário local de Brasília; 

4. O candidato deverá enviar digitalizado para o endereço eletrônico do Programa: 
mestradofilosofiaunioeste@outlook.com, até às 23h59 do dia 16 de setembro 2015, 
observando o horário local de Brasília, o formulário anexo a este edital devidamente 
preenchido e o comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco reais), a ser depositada na Caixa Econômica Federal, agência 0726, 
conta corrente 414-2, operação 006 

5. Poderão se inscrever candidatos com curso superior concluído até o ato da matrícula que 
será nos dias 29 e 30 de setembro/2015.  

6. A seleção dos candidatos será efetuada pelo professor da disciplina, na qual o candidato 
está inscrito, no dia 25 de setembro de 2015, às 14 horas, na sala de aula 01, para 
inscritos em disciplinas da Linha de Pesquisa em Ética e Filosofia Política e na sala 02, 
para inscritos na Linha de Pesquisa em Metafísica e Conhecimento (bloco “E”, térreo). 

7. O PPGFil não se responsabiliza pelo não recebimento de 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. 

8. Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

9. Fica sem efeito o calendário de inscrições para aluno especial estabelecido no Edital 
009/2015. 

Publique-se. 
Toledo, 14 de agosto de 2015. 

 
PROF. Dr. CÉSAR AUGUSTO BATTISTI 

Coordenador do Programa 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes
mailto:mestradofilosofiaunioeste@outlook.com
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1. DADOS PESSOAIS 

NOME: _______________________________________________________________________________ 

FONE RESIDENCIAL:____________________TELEEFONE COMERCIAL:________________________ 

CELULAR:_____________________    E-mail: _______________________________________________  

2. CURSOS 

2.1. CURSO(S) SUPERIOR(ES)  

CURSO:__________________________________________________CONCLUSÃO_______________ 

INSTITUIÇÃO:  _______________________________________________________________________ 

2.2. CURSO(S) DE PÓS-GRADUAÇÃO  
CURSO: ___________________________________________________________C/H______________ 

INSTITUIÇÃO: _______________________________________________________________________ 

3. OPÇÃO DE DISCIPLINAS 
     Assinale as disciplinas nas quais deseja se inscrever: 

DISCIPLINAS LINHA DE ÉTICA E FILOSOFIA 
POLÍTICA (* quinzenal - ** semanal) 

CRÉDI- 
TOS 

DIA DA 
SEMANA 

PROFESSOR ÍNICIO DAS 
AULAS 

(  ) Tópicos Especiais de Ética II  *02 3ª feira Ester Maria Dreher Heuser 06/10 

(  ) Tópicos Especiais de  Ética e Filosofia  Política II *02 5ª feira Roberto Saraiva Kahlmeyer  Mertens 01/10 

(  ) Filosofia Política Moderna I *04 4ª feira José Luiz Ames 30/09 

 

DISCIPLINAS LINHA DE METAFÍSICA E 
CONHECIMENTO (* quinzenal - ** semanal) 

CRÉDI- 
TOS 

DIA DA 
SEMANA 

PROFESSOR ÍNICIO DAS 
AULAS 

(  ) Metafísica I             **04 4ª feira Luciano Carlos Uteich 30/09 

(  )  Metafísica e Conhecimento II **04 3ª feira Wilson Antônio Frezzatti 06/10 

OBSERVAÇÃO:  
- É autorizada a inscrição em duas disciplinas da mesma linha de pesquisa, mas a matrícula em apenas uma.  
- O horário das aulas é no período vespertino, das 14h00 às 18h00. 
- A seleção será efetuada, através de entrevista, pelos professores das disciplinas por linha de pesquisa no dia 
25/09/2014, às 14h00. - Para os candidatos inscritos na Linha de Ética e Filosofia Política na sala 01, e para os 
candidatos inscritos para a Linha de Metafísica e Conhecimento na sala de aula 02 (bloco “E”, térreo). 
4. ATIVIDADE PROFISSIONAL (ATUAL OU ÚLTIMA) 
INSTITUIÇÃO: _________________________________________________________________________ 
FUNÇÃO:_____________________________________________________________________________ 

5. A RAZÃO DO INTERESSE  
Aponte a razão fundamental do seu interesse em cursar disciplina como aluno especial:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Declarando minha concordância com as condições de ingresso como aluno especial do Mestrado em 
Filosofia da UNIOESTE, solicito minha inscrição para a fase de seleção. 

 
 
  
                 Local e data                                                             Assinatura do candidato 


