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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - PGFILOS 

EDITAL Nº 01/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA O                -                       - 
MESTRADO, STRICTO SENSU. 

                    : “FILOSOFIA” 19ª. TURMA/2018. 

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em FILOSOFIA da Universidade Federal do 

Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 

- a Resolução 65/09-CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná; 

- a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

- a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal; 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 

- as normas internas do Programa de Pós-graduação em FILOSOFIA da Universidade 
Federal do Paraná; e 

- a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná; 

RESOLVE: 

Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em FILOSOFIA, na forma deste Edital. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1º     Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Curso de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em FILOSOFIA da Universidade Federal do 

Paraná, daqui em diante denominado Programa, para o ingresso no 1º semestre de 2018. 

 

DAS VAGAS 

Art. 2º     Serão ofertadas 37 vagas no Mestrado, distribuídas por linhas de pesquisa 

do Programa, de acordo com a disponibilidade do professor orientador do corpo docente do 

Programa, conforme Anexo I deste Edital. 
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SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
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§ 1º     A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas 

previstas neste edital e à capacidade de orientação de cada professor integrante do 

corpo docente, conforme as normativas da CAPES. 

§ 2º                                                                       

ofertadas, caso a comissão julgue não haver um número de candidatos devidamente 

habilitados ao ingresso, ou caso não haja orientador disponível na área específica do 

projeto. 

§ 3º     Havendo vagas remanescentes ao final do processo de seleção, em 

decorrência de uma diferença entre o número de vagas ofertadas e o número de 

candidatos aprovados, o Colegiado do Programa poderá, segundo a conveniência do 

Programa, optar por autorizar novo processo seletivo a ser divulgado em edital próprio e 

específico. 

§ 4º     O limite máximo de vagas não será alterado para o processo seletivo de que 

trata este Edital, salvo em caso de empate entre os candidatos, exceção feita ao 

                 “C   é        D        ”. 

 

Art. 3º     Somente ingressarão no Programa os candidatos aprovados e classificados. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 4º     No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das linhas de pesquisa 

da área de concentração “F     f  ”. 

 

Art. 5º      As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão 

realizadas no período informado no Art. 25º deste Edital. 

§ 1º     As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema de Gestão 

Acadêmica da Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=593 - Edital 

01/2017. 

§ 2º     Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco 

após o prazo final de recebimento estabelecido no caput deste artigo. 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=593


      

 

 

 

 
 3 

           

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - PGFILOS 

 

a) Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão 

Acadêmica da Pós-graduação (SIGA, disponível no endereço eletrônico 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=593 Edital 

01/2017, os seguintes documentos: 

b) Requerimento de inscrição devidamente preenchido com indicação da área de 

concentração e linha de pesquisa.  

c) Cópia do diploma ou documento comprobatório de conclusão de graduação; 

d) Histórico escolar de graduação; 

e) Cópia do diploma; 

f) Foto recente digitalizada em formato quadrado (4X4, 6X6, NXN); 

g) Cópia dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do CPF e, se 

for estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte. Serão aceitos também 

como documentos oficiais de identidade: Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela polícia Militar, pelo 

Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade emitidas por Ordens ou 

Conselhos de Classe que por lei federal valham como documento de identidade (como, 

por exemplo, as do CREA, OAB, CRC); Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia e data de validade vigente), na forma da 

Lei nº 9.053/97.  

h) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$60,00 (sessenta 

reias) 

i)  Link para emissão de GRU: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  

- Unidade Gestora: 153079 - Gestão: 15232 - Código de Recolhimento: 28911-6 - 

Número de Referência: 1615370306007  

 

 

 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=593
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 6º     A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por pelo 

menos quatro professores membros do Programa e designada pelo Colegiado do 

Programa, conforme determinado pelo Art. 36 da Resolução 65/09-CEPE. 

 

Art. 7º     Quando necessário, a Comissão de Seleção designará os professores do   

programa que comporão as bancas nas diferentes etapas do processo seletivo. 

 

Art. 8º     Aos candidatos estrangeiros não residentes no Brasil é facultado realizar a 

seleção à distância. Para tanto, devem enviar previamente sua solicitação para o endereço 

pgfilos@ufpr.br,       A  u    “Solicitação de Seleção à Distância”. C          

estrangeiros que realizam a seleção via algum dos acordos de cooperação acadêmica 

vigentes na UFPR não necessitam efetuar solicitação prévia. 

 

Art. 9º     As bancas examinadoras não poderão ser formadas por servidor ou terceiro 

que, em relação ao candidato: i – seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; ii – esteja litigando judicial ou 

administrativamente com candidato ou respectivo cônjuge ou companheiro; iii – tenha 

amizade ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos cônjuges, 

companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; iv - tenha tido alguma relação de 

orientação ou coautoria de trabalhos acadêmicos com algum dos candidatos. 

§ 1º     O servidor ou terceiro nomeado para integrar a banca examinadora deverá 

comunicar, por escrito, eventual impedimento ou suspeição à Comissão de Seleção. 

§ 2º     O servidor ou terceiro nomeado para integrar a banca examinadora deverá 

declarar por escrito que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento e 

suspeição mencionadas no caput. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
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PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - PGFILOS 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 10º     A correção das provas escritas e a análise de projetos de pesquisa será feita 

por 2 (dois) examinadores e será adotado o sistema de avaliação às cegas. Havendo 

disparidade maior que 40% entre as notas finais será designada a correção por um terceiro 

examinador. 

 

Art. 11º     O processo de seleção para ingresso no Cursos de Mestrado do programa 

será dividido em 3 (três) etapas, todas eliminatórias e conduzidas pela Comissão de 

Seleção estabelecida de acordo com o Art. 36 da resolução 65/09-CEPE. 

 

Art. 12º     As etapas do processo seletivo que consistirem em entrevistas ou arguições 

orais deverão ocorrer em sessão pública e serão registradas em gravações de áudio e 

vídeo ou por qualquer outro meio que permita sua posterior reprodução para fins de 

disponibilização aos candidatos. 

 

Art. 13º     A primeira etapa do processo de seleção consistirá na análise do projeto de 

pesquisa, que deverá ser realizada individualmente por 2 (dois) professores designados 

pela Comissão de Seleção. Caberá a cada professor avaliador emitir parecer favorável ou 

desfavorável, em justificativa escrita na qual constará de forma expressa a aceitação ou a 

recusa cumulativamente à nota do candidato para esta etapa.  

 

§ 1º                      u                               f        DF,    f       

          .                                        no máximo 13 páginas, fonte 12 Times 

New Roman, espaçamento de 1.5, excluindo-se a folha de rosto e a bibliografia. Projetos 

fora dessa especificação serão desconsiderados. 

§ 2º     Aos candidatos estrangeiros é facultado submeter projeto de pesquisa em um 

dos seguintes idiomas: PORTUGUÊS, ALEMÃO, ESPANHOL, INGLÊS, ITALIANO ou 

FRANCÊS. 

§ 3º     Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação serão discriminados 

no Anexo III deste Edital.  
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§ 4º     Ao analisar os projetos, os professores designados deverão emitir parecer 

tomando em conta o número de vagas disponíveis para orientação, conforme 

previamente divulgado por este edital.  

§ 5º     O número de aprovados nesta fase da seleção não poderá exceder o dobro do 

número de vagas oferecidas neste Edital. 

§ 6º     Caso os professores avaliadores não cumpram o disposto no §5º deste artigo, 

a Comissão de Seleção escolherá, dentre os projetos aprovados, aqueles apresentados 

que tiverem obtido as melhores notas, até completar o número máximo de aprovados 

permitido nesta etapa, conforme disposto no §5º deste artigo.  

§ 7º     O parecer favorável do professor avaliador vincula o professor ao projeto, 

sendo considerado como aceitação formal, caso o candidato venha a ser admitido no 

Programa. 

§ 8º     Caso o professor aprove o projeto, mas não disponha de vaga para 

orientação, deve devolvê-lo à Comissão, que então o designará a outro avaliador. 

§ 9º     Os projetos com parecer favorável serão encaminhados à banca examinadora 

da segunda etapa do processo de seleção. 

§ 10º     O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data 

determinada no item Cronograma deste Edital. 

  

Art. 14º     A segunda etapa do processo de seleção corresponderá à avaliação escrita e 

consistirá de duas provas de peso igual, sendo uma prova dissertativa de caráter 

eliminatório, cujo conteúdo será extraído da bibliografia disponível no edital, conforme a 

linha de pesquisa selecionada pelo candidato. A bibliografia está disponível no Anexo II 

deste Edital. A segunda prova, também de caráter eliminatório, avaliará a suficiência em 

Língua Estrangeira Moderna. 

§ 1º     Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação serão discriminados 

no Anexo IV deste Edital. 

§ 2º     A prova dissertativa será composta de 1 (uma) questão discursiva. 

§ 3º     A prova dissertativa                             u                        

pela Comissão, extraída da bibliografia indicada para a seleção consoante a linha de 

pesquisa selecionada pelo candidato, e será avaliada segundo a clareza e o rigor da 
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análise, a capacidade de compreender e explicar o sentido das teses, conceitos e 

argumentos apresentado            ,                u -lo no percurso da obra em que 

se insere. 

§ 4º     Para candidatos brasileiros e candidatos estrangeiros radicados no Brasil, a 

prova escrita        u                                        u    para o português de 

um excerto de tex   f     f             , F A C  , A       u   A  A  ,           

do candidato, com consulta de dicionário.  

§ 5º     A prova de Língua Estrangeira Moderna versará sobre uma língua da escolha 

do candidato, dentre as línguas mencionadas no parágrafo precedente.  

§ 6º     O exame de Língua Estrangeira Moderna pretende avaliar a suficiência do 

candidato para ler e interpretar o texto na língua estrangeira de sua opção, produzindo 

um texto em português que seja coerente e compatível com o original estrangeiro.  

§ 7º     Aos candidatos estrangeiros não radicados no Brasil é facultado realizar a 

segunda etapa à distância. Durante a realização das provas, os candidatos serão 

monitorados por Skype. Os candidatos receberão as questões das provas no endereço 

eletrônico cadastrado na ficha de inscrição, nas datas e horários previstos no Art. 25º 

para o início das respectivas provas, e deverão enviar suas respostas para o endereço 

eletrônico de origem, dentro do prazo estipulado para realização das mesmas.  

§ 8º     É facultado aos candidatos estrangeiros não radicados no Brasil responder as 

questões das provas desta etapa em um dos seguintes idiomas: PORTUGUÊS, 

ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS e ITALIANO.  

§ 9º     O idioma sobre o qual o candidato estrangeiro não radicado no Brasil realizará 

a prova de Língua Estrangeira Moderna não pode ser o mesmo escolhido para redigir a 

prova. 

§ 10º     A Comissão Avaliadora não emite certificados de aprovação quanto ao exame 

de Língua Estrangeira Moderna. 

§ 11º     O resultado desta etapa será divulgado em edital pela Secretaria do Programa 

na data informada no Art. 25º deste Edital. 

§ 12º     Serão considerados habilitados para a terceira etapa, independente da área de 

concentração ou de professor orientador aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 

7,0 (sete inteiros) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez inteiros). 
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§ 13º     Havendo igualdade de notas, não haverá desempate nesta fase, sendo 

considerados habilitados para a terceira etapa todos os candidatos nesta posição. 

§ 14º     Candidatos estrangeiros não residentes no Brasil que optaram por realizar a 

seleção à distância realizarão as provas dissertativa e de Língua Estrangeira Moderna 

por Skype, na mesma data e horário (horário de Brasília) de realização da segunda etapa 

da seleção.  

 

 

Art. 15º     A terceira etapa do processo de seleção consistirá na arguição sobre o 

projeto de pesquisa perante uma banca examinadora, constituída por no mínimo dois 

professores.  

§ 1º     Aos candidatos residentes nas Regiões Norte, Centro-Oeste ou Nordeste do 

Brasil, ou em países estrangeiros, é facultado realizar esta etapa por Skype, no horário 

previsto para sua arguição, segundo o Cronograma da Seleção. Para tanto, devem enviar 

previamente sua solicitação para o endereço pgfilos@ufpr.br, com o Assunto 

“Solicitação de Seleção à Distância”. Candidatos estrangeiros não residentes no Brasil 

que já realizaram as etapas precedentes à distância estão dispensados de nova 

solicitação. 

§ 2º     Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação serão discriminados 

no Anexo V deste Edital. 

§ 3º     Além da prova prevista nesta etapa, candidatos estrangeiros não residentes no 

Brasil que optaram por seleção à distância realizarão uma segunda arguição oral de igual 

peso, destinada a medir seus conhecimentos de Língua Portuguesa. O objetivo dessa 

prova é avaliar se a desenvoltura evidenciada pelo candidato na língua Portuguesa é 

suficiente para assegurar seu bom desempenho ao longo do curso. Os critérios estão 

elencados no Anexo V deste edital. 

§ 4º     Os integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 

(zero) a 10 (dez). 

§ 5º     Após a arguição dos candidatos será feita a média aritmética das notas 

atribuídas e serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 
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igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) e classificados até o limite máximo de capacidade 

de orientação dos respectivos professores orientadores. 

§ 6º     Os candidatos que tenham obtido nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete 

inteiros) na média e que não alcançaram a classificação até o limite de vagas indicado no 

Art. 2º deste Edital serão considerados aprovados e não classificados. 

§ 7º     A banca examinadora poderá considerar classificados um número de 

candidatos menor do que o número de vagas estabelecido neste Edital. 

§ 8º     O resultado desta etapa será divulgado em data determinada no Art. 25º deste 

Edital. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16º     A atribuição de notas poderá ser fracionada.  

 

Art. 17º     Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

relacionados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço 

eletrônico do Programa, e terão sua versão impressa afixada em quadro de avisos na 

Secretaria do Programa. 

 

Art. 18º     Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem: 

a. Maior nota na primeira etapa. 

b. Maior nota na segunda etapa. 

c. Maior nota na terceira etapa.  

d. Candidato com maior tempo de atuação profissional na área. 

Art. 19º     É permitida a indicação de observador do corpo discente da pós-graduação no 

processo de seleção, com a possibilidade de participação, sem voto, em todas as suas 

fases, com exceção da situação prevista no §6º do Art. 14 deste Edital.  
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Art. 20º     Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no Curso de Mestrado 

do Programa na data informada pela Secretaria do Programa, prevista no Art. 25º deste 

Edital. A não realização da matrícula no prazo implica a perda da vaga. 

 

Art. 21º     Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do 

processo de seleção poderão interpor recurso administrativo.  

§ 1º     O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 

2 (dois) dias e começará a contar a partir da disponibilização, ao candidato, de sua folha 

de resposta, da ficha de avaliação elaborada pela banca, da gravação de entrevista ou 

arguição oral ou de qualquer outro meio em que se tenha materializado a performance do 

candidato.  

§ 2º     O protocolo deverá ser realizado ser encaminhado via email pgfilos@ufpr.br 

(Secretaria do Programa), ou através de procuração específica com assinatura 

reconhecida em cartório. 

§ 3º     As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para 

interposição de recursos serão divulgados no Cronograma deste Edital. 

 

Art. 22º     Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do 

processo de seleção poderão solicitar vista das suas próprias folhas de respostas, ficha de 

avaliação, gravação de entrevista ou arguição oral (ou de qualquer outro meio em que se 

tenha materializado a performance do candidato) em até 2 (dois) dias após a divulgação do 

resultado daquela etapa.  

§ 1º     O protocolo da solicitação deverá ser encaminhado ao email pgfilos@ufpr.br 

(Secretaria do Programa), ou através de procuração específica com assinatura 

reconhecida em cartório. 

  

Art. 23º     Na data estabelecida Art. 25º para a publicação do Resultado Final deverão 

ser divulgados os gabaritos, espelhos e resultados definitivos, além da listagem com a 

condição de classificação e aprovação dos candidatos e suas respectivas pontuações1. 

                                                 
1
 Deverá ser publicada a nota final de cada candidato e não apenas a condição “aprovado” ou “reprovado”. 

mailto:pgfilos@ufpr.br
mailto:pgfilos@ufpr.br
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Art. 24º     CRONOGRAMA 

Etapa  Data / prazo 

Inscrição 11/09/2017 a 10/10/2017 

Análise dos Projetos:  10/10/2017 – 23/10/2017 

Resultado da 1a fase:  25/10/2017, após as 19:00hs 

Prazo para Recurso da 1ª fase:  25 e 26/10/2017, até as 17hs (via e-mail) 

Resultado da 1a fase, após Recurso:  

 

27/10/2017, após as 19:00hs. 

Prova Teórica:  

 

30/10/2017 das 9:00 às 13:00hs, sala 603. 

Prova de Suficiência em Língua 
Estrangeira Moderna:  

                         22:30h - sala 603 

Resultado da 2a fase:  

 

14/11/2017, após as 19:00hs. 

Prazo para Recurso da 2ª fase:  15 e 16/11/2017, até as 17hs (via e-mail) 

Resultado da 2ª fase, após Recurso:  17/11/2017, após as 19:00hs. 

 

Entrevistas e análise curricular:  

 

A partir do dia 20/11/2017 - das 09:00h às 
18:00hs, nas Salas 603 e 606, conforme 
Edital de Convocação.   

Divulgação dos Resultados da 3a 
fase:  

27/11/2017 após as 19:00hs. 
 

Prazo para Recurso da 3ª fase: 
 

28 e 29/11/2017, até as 17hs. (via e-mail) 

 

Divulgação dos Resultados da 3a 
fase:  

30/11/2017 após as 19:00hs. 

Divulgação da Classificação no 
Processo Seletivo:  

08/12/2017 após as 19:00hs. 

Matrícula Fev/2018 

Início das aulas Conforme Calendário da UFPR. 

* Vistas: O prazo para vistas e recursos aos resultados será de 02 (dois) dias úteis a contar 

da divulgação de cada fase, esgotando-se nos dias acima citados. Os pedidos de vistas 
deverão ser fundamentados e encaminhados via email ao pgfilos@ufpr com o Assunto: 
Vistas ou Recursos. 



      

 

 

 

 
 12 

           

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - PGFILOS 

Meios de Divulgação: Todos os resultados serão divulgados cumulativamente no Edital 
Interno e Site do Programa -  www.filosofia.ufpr.br – Pós-Graduação-, na data estabelecida 
pelo Cronograma para a publicação do Resultado Final deverão ser divulgados os 
gabaritos, espelhos e resultados definitivos, além da listagem com a condição de 
classificação e aprovação dos candidatos e suas respectivas pontuações2. 

Art. 25º     Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos 

neste cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis, através de edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa e 

com a versão impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa.  

 

Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração 

equivalente em todo o cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 

 

Curitiba, 16 de agosto de 2017 

 

 

Prof.ª  Drª Vivianne de Castilho Moreira 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Filosofia e Presidente do Colegiado. 

 

 
 

Prof Dr Walter Romero Menon Jr 

Vice-Coordenador da PGFILOS

                                                 
2
 Deverá ser publicada a nota final de cada candidato e não apenas a condição “aprovado” ou “reprovado”. 

http://www.filosofia.ufpr.br/
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ANEXO I – LINHAS DE PESQUISA E DOCENTES CREDENCIADOS NO PROGRAMA 

 

 
 Linhas de Pesquisa 

Linha de Pesquisa Bibliografia 

Ética e Filosofia Política  

Investigações sobre o pensamento ético e político, 

as relações entre ética e política e a natureza de 

seus princípios normativos. 

História da Filosofia 

Estudos sobre a História da Filosofia em seus 
diversos períodos, privilegiando a abordagem de 
temas e autores significativos para a compreensão 
de sua época ao longo da constituição histórica da 
tradição filosófica.  

Metafísica e Epistemologia 
 

Exame de temas, autores e conceitos centrais da 
Metafísica e da Epistemologia tradicionais, assim 
como de suas mais recentes retomadas, sob a 
guarda das denominações correntes da filosofia 
contemporânea.  

 

 

 

 Docentes  

Docente 
Áreas de 

concentração 
Linha de pesquisa 

Alexandre André  Nodari  
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 
2012 
 

Filosofia Política, 
Estética, Pensamento 
Ameríndio. 
 

Ética e Filosofia 
Política 

 

Alexandre Noronha Machado  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS, 2004  

 

Filosof      
    u    ,F     f      
                      , 
    f     , 
Epistemologia, Filosofia 
da Mente, Frege, 
Wittgenstein. 

Metafísica e 
Epistemologia 

 

                        
                      u   - USP, 1997  

          Fu          
                   
           , 
                     
   é                    
   u                
Sexualidade. Heidegger, 
Arendt, Foucault, 
Agamben, Butler 

Ética e Filosofia 
Política 

e 
História da Filosofia 

Antonio Edmilson Paschoal 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 
1999 

                u    
                    
“                  

Ética e Filosofia 
Política 

e  
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 u           ”.   f    
       u    é   f     f   
            ,    
     f            , 
D     é    , 
Schopenhauer e 
Foucault. 

História da Filosofia 

Bernardo Lins Brandão  
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

História da Filosofia 
Antiga, História da 
Filosofia Medieval, 
filosofia como modo de 
vida. 

História da Filosofia 

Breno Hax Junior  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS, 2006  

:     f     , F     f      
    u    ,           
  f       , F     f   
A    -         
C            , Frege 
e Russell. 

Metafísica e 
Epistemologia 

 

Eduardo Salles de Oliveira Barra  
                      u   – USP, 2001  

            F     f   
Moderna, Ep            
              C      . 

Metafísica e 
Epistemologia 

 

Leandro Cardim 
                       u   – USP, 2007 

            F     f   
C            , 
F            , 
               é    . 

História da Filosofia 

Lúcio Souza Lobo  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS, 2006 

            F     f   
        ,             
   A u   ,     f     . 

História da Filosofia 
e 

Metafísica e 
Epistemologia 

  

Luiz Antonio Alves Eva  
                      u   -USP, 2000 

            F     f      
Renascimento e da 
Filosofia Moderna; 
Ceticismo; Teoria do 
Conhecimento; 
Montaigne, Bacon, 
Descartes 

História da Filosofia 
e 

Metafísica e 
Epistemologia 

 

Luiz Damon Santos Moutinho (Universidade de 
São Paulo – USP, 1999 

Filosofia 
Contemporânea 

História da Filosofia 

Marco Antonio Valentim  
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2007 
 

            F     f   
          
C              
                f       
       A              
           A        . 

História da Filosofia 

Maria Adriana Camargo Cappello  
                      u   – USP, 2006 

            F     f   
                     
F     f   
C            ; Teoria 
do Conhecimento; 
Berkeley; Bergson. 

História da Filosofia 

Maria Isabel Limongi  
                      u   - USP, 1999 

            F     f   
                 
F     f            
modernas. 

Ética e Filosofia 
Política 

e 
História da Filosofia 
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Maurizio Filippo Di Silva 
                   u             “F          ” 

História da Filosofia 
Antiga, História da 
Filosofia Medieval, 
Agostinho, Plotino 

História da Filosofia 

Paulo Vieira Neto  
                      u   – USP, 2002 

            F     f   
Moderna. 

História da Filosofia 

                 
                      u   – USP, 2009 

            F     f   
       ,         
F     f           , 
    f                 
  u       . 

Ética e Filosofia 
Política 

e 
História da Filosofia 

Ronei Mocellin  

F     f  ,            
           f       
C              
 é                      
             
                   
Cu  u        -      f   ; 
Metzger, Bachelard, 
Guerlac, Simondon, 
Bensaude-Vincent; 
Materialismo e 
Sensualismo no Sé u   
XVIII - D'Holbach, 
Diderot, Condillac, 
Cabanis, Destutt de 
Tracy 

História da Filosofia 
e 

Metafísica e 
Epistemologia 

 

Tiago Falkenbach 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 

Epistemologia, Filosofia 
da Linguagem, Lógica, 
Filosofia Moderna e 
Contemporânea, Kant e 
Wittgenstein. 

Metafísica e 
Epistemologia 

Vinicius Berlendis de Figueiredo  
                      u   -USP, 1999  

            F     f   
         F     f   
        ,    é     

Ética e Filosofia 
Política 

e 
História da Filosofia 

Vivianne de Castilho Moreira  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS, 2001  

    f     , Filosofia 
Antiga (Aristóteles e 
Platão) e Filosofia 
Moderna, com ênfase 
em Leibniz. 

Ética e Filosofia 
Política, 

História da Filosofia 
e 

Metafísica e 
Epistemologia 

Walter Romero Menon Jr  
         é           , 2010 

   é         é u         
                        
       u                 
   é     
               
F     f      A     
F     f          u      
F     f       é     . 

História da Filosofia 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DISSERTATIVA  
 
  
 

 Bibliografia por Linha de Pesquisa:  
 

Linha de Pesquisa Bibliografia 

Para os inscritos na linha de pesquisa Ética e 
Política  

MAQUIAVEL. N. Discursos sobre a 

Primeira Década de Tito Lívio, Livro I, 

capítulos 1 - 18, São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 

Para os inscritos na linha de pesquisa História 
da Filosofia 

  A   . “A          ”,                . 

Almeida Prado, A. L. (trad.). São Paulo: 

Martins Fontes. 

Ou 

  A   . “A          ”,               I. 

Nunes, C. A. (trad.). Belém: EDUFPA. 

 

Para os inscritos na linha de pesquisa 
Metafísica e Epistemologia 
 

QUINE, W. V. O. "Dois Dogmas do 
Empirismo". São Paulo: Abril Cultural, 
1975. (Coleção Os Pensadores) 
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ANEXO III - CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS NA ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA  
 

                 u   ,               A   ,                            f        DF,    f       

          .                                                  13 páginas, fonte 12 Times New 

Roman, espaçamento de 1.5, excluindo-se a folha de rosto e a bibliografia. Projetos fora dessa 

especificação serão desconsiderados. 

 
 

 

Critério a ser avaliado Pontuação 

Adequação às linhas de pesquisa do programa de pós-graduação e 
/ou às áreas de pesquisa do corpo docente. Projetos considerados 
inadequados serão recusados. 

(30) 

Pertinência do tema de pesquisa em relação à exequibilidade no 
período regulamentar do Mestrado. 

(10) 

Desenvolvimento, justificativa e formulação do problema de pesquisa  (20) 

Trabalho de interpretação do(s) autor(es) e comentador(es) (20) 

 Levantamento Bibliográfico (20) 

Total (100) 
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ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS DISSERTATIVA E DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA 
 
 
 
 
 

 Critérios para a prova dissertativa:  
 

Critério a ser avaliado Pontuação 

Clareza e coerência do texto escrito (40) 

Rigor na análise e capacidade de compreender, articular e explicar o 
sentido das teses e conceitos examinados 

(50) 

Capacidade de contextualizar o trecho analisado no contexto mais amplo 
da obra de que é extraído 

(10) 

 
 
 
 

 Critérios para a prova de Língua Estrangeira Moderna:  
 

Critério a ser avaliado Pontuação 

Coerência do texto escrito (da tradução feita) (40) 

Capacidade de compreensão da ideia original do texto (30) 

Capacidade de reposição do sentido do texto original na versão traduzida (30) 
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ANEXO V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA ARGUIÇÃO ORAL SOBRE O PROJETO DE 
PESQUISA E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

 Critérios para a arguição oral sobre o projeto, a ser realizada com todos os candidatos 
aprovados na segunda etapa: 
 

Critério a ser avaliado Pontuação 

Arguição sobre o perfil do candidato vocacionado à pesquisa e ao 
exercício da docência 

(10) 

Conhecimento necessário ao desenvolvimento da pesquisa 
 

(35) 

Aptidão e disponibilidade para realizar a investigação no tempo e 
na forma proposta no respectivo projeto 

(35) 

Domínio do idioma relevante na bibliografia necessária para a 
execução da pesquisa proposta  

(10) 

Experiência profissional (10) 

 
 

 Critérios para a prova de PORTUGUÊS, exclusiva para candidatos estrangeiros que 
realizam a seleção à distância:  

 

Critério a ser avaliado Pontuação 

Capacidade de compreensão de língua portuguesa falada (70) 

Habilidade para se expressar em língua portuguesa (30) 

 
 
 
 
 


