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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/2016  
Programa: 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 30 -- 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 
- Analisar em sala de aula o campo e o tema de pesquisa propostos pelos 

doutorandos; 
- Discutir os projetos de pesquisa de tese propostos, no sentido de aprimorar aspectos 

teóricos, metodológicos e de cronograma; 
- Fomentar a elaboração de fragmentos de textos relativos a desdobramentos dos 

projetos propostos; 
- Discutir a natureza da pesquisa filosófica, notadamente no âmbito do curso de 

doutorado, suas particularidades e características. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O conteúdo da disciplina é constituído pelos próprios projetos, e seus respectivos 
conteúdos individuais, apresentados pelos discentes do Programa de comum acordo 
com os seus orientadores. 
 

 
ATIVIDADES PRÁTICAS – GRUPOS DE .........ALUNOS 

- Apresentação de elementos, análises conceituais ou de textos relativos aos projetos 
de tese, seguidos de análise e arguição pelos colegas e pelo professor; 

- Análise e discussão conjunta de cada um dos textos apresentados; 
- Discussões sobre a natureza da pesquisa filosófica em geral e daquela específica 

voltada à elaboração de uma tese. 
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METODOLOGIA 
- Estudo de questões teórico-metodológicas relativas à escrita e à natureza de um 

texto filosófico; 
- Apresentação, na modalidade de seminários, dos projetos dos doutorandos (ou de 

partes deles); 
- Análise e debate dos projetos, realizados por alunos previamente escolhidos, em 

torno de itens do projeto a serem indicados oportunamente; 
- Discussão conjunta, nos aspectos teóricos, metodológicos e de cronograma, dos 

projetos; 
- Elaboração individual de fragmentos de textos do projeto e/ou reelaboração dos 

projetos definitivos de tese. 

 
AVALIAÇÃO 

(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

A avaliação incidirá sobre: a) a participação na discussão dos projetos a ser feita em 
sala de aula; b) a apresentação do próprio projeto de pesquisa ou de algum de seus 
itens; c) a elaboração de textos relativos ao projeto ou de nova versão do projeto.  
Ela será realizada com base nos seguintes elementos: a) Presença em aula e 
contribuição nos debates e atividades em sala (20% da nota); b) Realização das 
leituras e atividades solicitadas no transcorrer da disciplina (40% da nota); c) 
Apresentação das atividades e entrega de textos relativos às atividades solicitadas 
(40% da nota). 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A bibliografia a ser trabalhada é a que consta nos projetos de pesquisa individuais a 
serem desenvolvidos pelos discentes do Programa e que, em caso de necessidade, 
poderá ser modificada por sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o 
Docente orientador. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A bibliografia a ser trabalhada é a que consta nos projetos de pesquisa individuais a 
serem desenvolvidos pelos discentes do Programa e que, em caso de necessidade, 
poderá ser modificada por sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o 
Docente orientador. 

 
NOME COMPLETO DO(A) DOCENTE 

 
César Augusto Battisti 

 

 
Toledo-PR, 14 de março de 2016. 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) docente responsável pela disciplina 
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Colegiado do PPGFil (aprovação) 

 
Ata nº 002, de 14/03/2016.   

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Coordenador do Programa 

 
 

Conselho do CCHS (aprovação) 

 
Ata nº          , de      /       /      

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Diretor do CCHS 

 
 
Recebido cópia pela Secretaria Acadêmica em:       /        /         ______________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


