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EDITAL DE SELEÇÃO nº 001/2012
Turma 2012.2
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil) da Faculdade de
Filosofia da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 14 a 31 de maio de 2012
estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos para o Curso de Mestrado em Filosofia,
área de concentração: Filosofia, linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política, Filosofia da
Linguagem e Conhecimento e Ontologia e Metafísica.

1. Da Inscrição
1.1. No ato de inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:
a. Ficha de Inscrição (obtida em http://www.filosofia.ufg.br/pos-filosofia/ e na Secretaria
do PPGFil);
b. Apresentação de cinco cópias do projeto de pesquisa, sendo quatro cópias impressas e
uma em CD (pdf) com até 15 páginas (fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento entre linhas 1,5), com indicação da linha de pesquisa do programa a que se
destina, contendo os seguintes itens: 1. Tema. 2. Caracterização do problema. 3.
Justificativa (relevância do assunto). 4. Hipóteses de trabalho. 5. Bibliografia. Este item
se subdivide em: 5.1. Bibliografia já consultada. 5.2. Bibliografia a ser pesquisada.
c. Fotocópia autenticada do CPF e Carteira de Identidade ou, no caso de candidata/o
estrangeira/o, do Passaporte;
d. Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o
curso de Graduação até o período da matricula;
e. Fotocópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação;
f. Fotografia 3x4 (01);
g. Fotocópia(s) autenticada(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) de Proficiência em
Língua(s) Estrangeira(s) (se for o caso), conforme o que consta no item 2.5.5;
h. Currículo Lattes impresso atualizado e devidamente comprovado com fotocópias
autenticadas da documentação comprobatória (O currículo Lattes pode ser preenchido
na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/);
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i.

Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta
reais). A guia de recolhimento (G.R.U.) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGFil
por meio do endereço eletrônico filosofia.ppg@filosofia.ufg.br, mediante envio de
nome completo e CPF.

1.2. Será indeferida a inscrição caso esteja faltando algum dos itens acima ou caso a
documentação apresentada esteja em desacordo com o solicitado.
1.3. Os portadores de títulos de graduação obtidos no exterior deverão apresentar, no ato da
matrícula, o documento de reconhecimento, revalidação, termo de acordo ou tratado
internacional e vir acompanhado de tradução oficial.
1.4. A inscrição pode ser feita na Secretaria do PPGFil ou pelo Correio, com data de postagem
dentro do período de inscrição, via Sedex. Será permitida a inscrição por procuração, mediante a
apresentação do respectivo mandado, acompanhado dos documentos exigidos e do documento
de identidade do procurador ou cópia autenticada.
1.5. Homologação das inscrições e divulgação: 04 de junho de 2012.
1.6. Prazo de interposição de recurso referente ao indeferimento de inscrições: até 48h da
divulgação do resultado.

1.7. Divulgação do resultado dos recursos: 08 de junho de 2012.

2. Do Processo de Seleção
2.1. A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, indicada pela
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e composta por três professores,
um de cada linha de pesquisa do programa.
2.2. O Processo de Seleção compreenderá 04 (quatro) etapas:
a. Primeira etapa: Análise do projeto de pesquisa, do currículo e do histórico escolar;
b. Segunda etapa: Prova Escrita;
c. Terceira etapa: Prova de Língua Estrangeira;
d. Quarta Etapa: Arguição do Projeto de Pesquisa/Prova oral.
2.2.1. Na primeira etapa, a análise do projeto de pesquisa é eliminatória e a análise do
currículo e do histórico escolar é classificatória. A/O candidata/o que obtiver nota
inferior a 5,0 (cinco) na análise do projeto não será aprovada/o.
2.2.2. A/O candidata/o que obtiver media final inferior a 7,0 (sete) não será aprovada/o.

2.3. Primeira etapa: Análise do projeto de pesquisa, do currículo e do histórico escolar
2.3.1. A banca avaliará o projeto a partir dos seguintes critérios:
a. Possibilidade de orientação por parte de docente do programa;
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b.
c.
d.
e.
f.

Compatibilidade com as linhas de pesquisa do programa;
Clareza na apresentação e delimitação do tema;
Capacidade de articulação dos conceitos e argumentos com as hipóteses propostas;
Adequação da bibliografia ao tema proposto;
Viabilidade de execução do projeto no prazo estipulado de 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da data da matrícula no programa.
g. Projetos que forem identificados como plágio ( total ou parcial) serão desclassificados,
o que implica a reprovação do candidato na primeira etapa.
2.3.2. A banca avaliará o currículo a partir dos seguintes critérios:
Desempenho do aluno nas disciplinas cursadas;
Participação em atividades de iniciação científica;
Monitoria;
Apresentação oral de trabalhos em eventos acadêmicos, notadamente da área de
filosofia;
e. Participação como ouvinte em eventos acadêmicos, notadamente da área de filosofia;
f. Publicações.
a.
b.
c.
d.

Obs.: Somente seguirão para as etapas seguintes os candidatos aprovados na primeira etapa.
Divulgação dos aprovados para as próximas etapas: Dia 15/06/2012, às 18:00hs, no mural
do PPGFil, e a partir das 18:00h na página do Programa na Internet. Prazo de interposição de
recurso referente ao resultado da primeira etapa: até 48h após a divulgação do resultado.

Divulgação do resultado dos recursos: 22 de junho de 2012.
2.4. Segunda etapa: Prova Escrita - Dia: 25/06/2012 - Início: 8:00h

a.
b.
c.
d.
e.

2.4.1. A prova terá duração de até 04 (quatro) horas;
2.4.2. As (os) candidatas (os) deverão comparecer à prova munidos de Carteira de
Identidade;
2.4.3. Os candidatos que chegarem ao local da prova após o início da mesma serão
desclassificados;
2.4.4. Imediatamente antes do início da prova será sorteado, para cada candidata/o, um
dentre os três textos escolhidos previamente por ela/ele, devidamente numerados na
ficha de inscrição. A prova consistirá no desenvolvimento da problemática tratada pelo
texto sorteado.
2.4.5. Não será permitida a consulta a textos ou a anotações;
2.4.6. As provas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
grau de conhecimento do tema proposto;
clareza e o rigor da análise;
sistematização e coerência dos argumentos;
correção da linguagem e clareza de expressão;
capacidade em depreender o sentido das teses, conceitos e argumentos apresentados
pelo texto, bem como em situá-los no percurso da obra em que se inserem e na filosofia
do autor proposto, e ainda segundo o uso pertinente de outros conhecimentos filosóficos
da/do candidata/o.
2.4.7. Será atribuída nota à/ao candidata/o no intervalo de 0-10, até duas casas decimais.

2.5. Terceira etapa: Prova de Língua Estrangeira - Dia: 26/06/2012 Início: 14:00h
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2.5.1. Os candidatos deverão escolher para a Prova de Língua Estrangeira, já na ficha de
inscrição, um dos seguintes idiomas: inglês, francês, italiano ou alemão.
2.5.2. A Comissão de Seleção apresentará um texto filosófico para ser traduzido,
correspondente à opção das/dos candidatas/os declarada no ato da inscrição. A/O
candidata/o poderá trazer dicionário para a realização do Exame de Proficiência. Não
será permitido o uso de telefones celulares, pagers, rádio-comunicadores, relógios ou
aparelhos similares.
2.5.3. A prova terá a duração de até 04 (quatro) horas.
2.5.4. A prova de língua estrangeira terá apenas dois resultados: aprovado/reprovado.
2.5.5. Dos candidatos estrangeiros exigir-se-á comprovação de domínio da
Língua Portuguesa.
2.5.6. Será atribuída nota à/ao candidata/o no intervalo de 0-10, até duas casas decimais.

Observação: Os portadores de diploma ou certificado oficial reconhecido internacionalmente
de proficiência em língua estrangeira obtidos no Brasil ou no Exterior, poderão solicitar, no ato
da inscrição, a dispensa da prova de proficiência em língua estrangeira. Caberá à Comissão de
Seleção do PPGFil deferir ou indeferir a solicitação, segundo os seguintes critérios (as situações
não previstas serão decididas pela Comissão de Seleção):
a. Para Língua Inglesa deve ser apresentado certificado do Test of English as Foreign
Language – TOEFL (mínimo de 213 pontos para o Computer-based Test – CBT ou 550
pontos para o Paper-based Test, ou 80 pontos para o Internet-based Test – IBT) ou
ainda, do International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos), ambos
com validade de 2 anos;
b. Para Língua Francesa deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa
comprovando ou aprovação em teste de proficiência preparado para Capes/Cnpq ou
diploma Delf, nível B1 com validade de 2 anos;
c. Para Língua Alemã deve ser apresentado certificado do Instituto Goethe, com
classificação de, no mínimo, nível M I.
d. Para Língua Italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com
aproveitamento igual ou superior a 50%, com validade de 05 anos.

2.6. Quarta etapa: Arguição do Projeto de Pesquisa/Prova oral - Dia: 28/06/2012 –
29/06/2012 - Início: 8:00h.
2.6.1. Considerar-se-á:
a. o potencial e a competência filosófica da/do candidata/o, manifestada nas etapas
anteriores do processo seletivo;
b. a capacidade da/do candidata/o de sustentar a pertinência de seu projeto e a
exeqüibilidade do mesmo no prazo de 24 meses.
2.7. Divulgação da lista final dos aprovados no processo seletivo, em ordem de
classificação: 05/07/2012 às 18:00h. Local: mural da PPGFil e internet (a partir das 18:00h).
2.7.1. Prazo de interposição de recurso referente ao resultado final: até 48h após a divulgação
do resultado.
2.7.2. Divulgação do resultado dos recursos: 09 de julho de 2012.
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3. Informações Complementares
3.1. O número de vagas disponíveis para o processo seletivo 2012.2 é 15 (quinze).
3.1.1. O programa não preencherá necessariamente o número total de vagas ofertadas,
caso a comissão julgue não haver um número de candidatos devidamente habilitado ao
ingresso, ou não haja orientador disponível na área específica do projeto;
3.2. A divulgação dos resultados finais indicará os nomes dos candidatos aprovados,
com suas respectivas notas, relacionados em ordem decrescente de classificação. A nota
final da/do candidata/o será calculada pela média aritmética das notas obtidas nas
seguintes etapas do processo seletivo: 1-Análise do projeto de pesquisa, do currículo e
do histórico escolar; 2-prova escrita; 3-prova de língua estrangeira; 4-arguição do
projeto de pesquisa/prova oral;
3.3. Em caso de empate na média geral, a classificação será feita de acordo com a maior
nota na seguinte ordem: (1) Arguição do Projeto de Pesquisa/Prova oral, (2) Projeto de
Pesquisa, (3) Prova Escrita;
3.4. Informações sobre linhas de pesquisa, corpo docente do programa e temas
orientados encontram-se em: http://www.filosofia.ufg.br/pos-filosofia. Os projetos que
não possuírem caráter filosófico ou cujos temas não estiverem contemplados entre os
temas orientados pelos professores do programa serão desclassificados, a juízo da
Comissão de Seleção. Vide o item 2.3.1.
3.5. A documentação dos não aprovados pode ser retirada na secretaria do PPGFil até
06/08/2012 (Findo este prazo, os documentos serão enviados a reciclagem).

4. Calendário
a. Inscrições: 14 a 31 de maio de 2012.
b. Homologação das inscrições e divulgação: 04 de junho de 2012.
c. Prazo de interposição de recurso referente ao indeferimento de inscrições: até 48h da
divulgação do resultado.

d. Divulgação do resultado dos recursos: 08 de junho de 2012.
e. Publicação do resultado da primeira etapa: 15/06/2012.
f. Prazo de interposição de recurso referente ao resultado da primeira etapa: até 48h após a
divulgação do resultado.
g. Divulgação do resultado dos recursos: 22 de junho de 2012.
h. Prova Escrita: 25/06/2012 às 8:00 horas. Local: Faculdade de Filosofia – Campus
Samambaia/UFG.
i. Prova de Língua Estrangeira: 26/06/2012 às 14:00h. Local: Faculdade de Filosofia –
Campus Samambaia/UFG.
j. Divulgação do cronograma das provas orais: 27/06/2012, às 12:00 horas. Local: mural
da PPGFil e internet (a partir das 12:00h).
k. Provas orais: 28/06/2012 - 29/06/2012, a partir das 08:00 horas (prioridade para
candidatos não residentes em Goiânia e região metropolitana). Local: Faculdade de
Filosofia – Campus Samambaia/UFG.
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l.

Divulgação da lista final dos aprovados no processo seletivo, em ordem de
classificação: 05/07/2012 às 18:00h. Local: mural da PPGFil e internet (a partir das
18:00h).
m. Prazo de interposição de recurso referente ao resultado final: até 48h após a divulgação
do resultado.
n. Divulgação do resultado dos recursos: 09 de julho de 2012.

5. Da Matrícula
5.1. Divulgada a lista dos candidatos selecionados, a Coordenação do PPGFil
estabelecerá a data para a efetivação da matrícula.
5.2. No ato da matrícula deverão ser entregues os seguintes documentos:
a. Requerimento de matrícula (modelo na secretaria do programa);
b. Declaração assinada pela/o candidata/o constando disponibilidade mínima de 20 horas
semanais, além das aulas, para atender outras atividades do Programa de Mestrado
(modelo na secretaria do programa).

6. Das disposições finais
6.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pósgraduação em Filosofia.

Goiânia, 10 de maio de 2012.

Prof. Dr. Christian Klotz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
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ANEXO I
LISTA DOS TEXTOS PARA A PROVA ESCRITA

Obs.: Como indicado acima, no item 2.4.4, cada candidata/o deverá escolher três dos
seguintes textos para a prova escrita de conhecimentos em filosofia, em hierarquia de
preferência, dos quais será sorteado um para ser efetivamente examinado. As edições
abaixo são apenas sugestões.

1. ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 2002. (Livro I).
2. ROUSSEAU, Jean-Jacques, Do Contrato Social.Livro I - capítulos 6, 7, 8 e 9; Livro II capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edição sugerida: Tradução de Loudes dos Santos Machado;
introdução e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. São Paulo: Abril
Cultural, 1978. (Coleção Os Pensadores), pág. 31-60.
3. FREGE, Gottlob, “Sobre o sentido e a referência”, até o parágrafo que acaba com: "Uma
expressão especial precisaria ser inventada". Edição sugerida: Lógica e Filosofia da Linguagem,
tradução de Paulo Alcoforado, 2ª edição: pg. 129-141 [1ª edição: pg. 61-71].
4. KANT, Immanuel, Crítica da Razão Pura, Introdução à Lógica Transcendental (“Ideia de
uma lógica transcendental”). Edições sugeridas: Tradução de Valério Rohden e Udo Baldur
Moosburger, São Paulo: Abril Cultural 2000 (Coleção Os Pensadores), págs. 91-98, ou:
Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian 2001, págs. 88-96.
5. NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (1ª
e 2ª Dissertações).
6. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (64
primeiros parágrafos).

Anexo II
Natureza da Pontuação dos Currículos
1) Formação Acadêmica Complementar
Curso de Especialização lato sensu concluído na Área de filosofia........................ 50 pts
Curso de Especialização lato sensu em andamento (mais de 50%) em Áreas afins 14 pts
Máximo de 50 (cinquenta) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima
Cursos Extra-Curriculares realizados na Área de filosofia - 64 horas ou mais 12 pts cada
Cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - 64 horas ou mais 9 pts cada
Cursos Extra-Curriculares realizados na Área de filosofia - entre 12 e 64 horas 8 pts cada
Cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - entre 12 e 64 horas 6 pts cada
Mini-cursos Extra-Curriculares realizados na Área de filosofia - 12 horas ou menos 6 pts cada
Mini-cursos Extra-Curriculares realizados em Áreas afins - 12 horas ou menos 4 pts cada
Máximo de 20 (vinte) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima
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Estágio ou Monitoria realizados na Área de filosofia - mais de 64 horas - com ou sem bolsa 20 pts cada
Estágio ou Monitoria realizados em Áreas afins - mais de 64 horas - com ou sem bolsa 15 pts cada
Máximo de 20 (vinte) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima
Eventos Acadêmico-Científicos na Área de filosofia - participação como ouvinte - mais 8 horas 4 pts
cada
Eventos Acadêmico-Científicos em Áreas afins - participação como ouvinte - mais de 8 horas 3 pts
cada
Máximo de 10 (dez) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima

2) DESEMPENHO ACADÊMICO (NA GRADUAÇÃO)
Conclusão da Graduação dentro do prazo normal do curso 20 pts
Percentual de Notas Máximas (entre 9,0 e 10,0 ou equivalente) nas Disciplinas de Graduação* (Nº
Percentual) pts
*Número de disciplinas com nota máxima (na média final de aprovação) dividido pelo número total de
disciplinas do curso.

3) ATIVIDADES DE PESQUISA
Vínculo Regular com algum Projeto de Pesquisa* na área de filosofia - com bolsa 100 pts cada
Vínculo Regular com algum Projeto de Pesquisa* na área de filosofia - sem bolsa 50 pts cada
Vínculo Regular com algum Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - com bolsa 75 pts cada
Vínculo Regular com algum Projeto de Pesquisa* em Áreas afins - sem bolsa 35 pts cada
Máximo de 100 (cem) pontos neste item 3
* Apenas para Projetos de Pesquisa vinculados e/ou credenciados oficialmente a/em alguma instituição
de pesquisa, de fomento ou de ensino
superior. São considerados apenas as bolsas e financiamentos oferecidos por tais instituições.

4) PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA
Livro publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo na área de filosofia 60 pts cada
Livro publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN, com conteúdo em Áreas afins 45 pts cada
Trabalho premiado em evento científico ou por agências de fomento ou por entidades/instituições
acadêmico-científicas 45 pts cada
Livro Paradidático publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - na área de filosofia 20 pts cada
Livro Paradidático publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - em áreas afins 15 pts cada
Capítulo de Livro-Coletânea publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo na área
de filosofia 20 pts cada
Capítulo de Livro-Coletânea publicado (incluindo co-autoria) com editora e ISBN - com conteúdo em
Áreas afins 15 pts cada
Livro-Coletânea organizado (incluindo co-organização) com editora e ISBN - com conteúdo na área de
filosofia 20 pts cada
Livro-Coletânea organizado (incluindo co-organização) com editora e ISBN - com conteúdo em Áreas
afins 15 pts cada
Artigo completo publicado (incluindo co-autoria) em periódico científico especializado, com corpo editorial
e ISBN – com conteúdo na área de filosofia - versão impressa ou eletrônica
20 pts cada
Artigo completo publicado (incluindo co-autoria) em periódico científico especializado, com corpo editorial
e ISBN – com conteúdo em Áreas afins - versão impressa ou eletrônica
15 pts cada
Trabalho completo publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo na área de
filoosfia – versão impressa, digital ou eletrônica
10 pts cada
Trabalho completo publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo em Áreas afins versão impressa, digital ou eletrônica 8 pts cada
Máximo de 80 (oitenta) pontos na soma de todos os itens acima
Artigo de opinião ou de divulgação científica publicado em jornais ou revistas tipo magazines com
conteúdo na área de filosofia - incluindo textos didáticos para uso local
4 pts cada
Artigo de opinião ou de divulgação científica publicado em jornais ou revistas tipo magazines com
conteúdo em Áreas afins – incluindo textos didáticos para uso local 3 pts cada
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Resenha publicada em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN - de obra com
conteúdo na área de filosofia - versão impressa ou eletrônica 4 pts cada
Resenha publicada em periódico científico especializado, com corpo editorial e ISBN - de obra com
conteúdo em Áreas afins - versão impressa ou eletrônica
3 pts cada
Resumo de trabalho publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo na área de
filosofia – versão impressa, digital ou eletrônica
4 pts cada
Resumo de trabalho publicado em anais de evento acadêmico-científico, com conteúdo em Áreas afins
– versão impressa, digital ou eletrônica
3 pts cada
Trabalho apresentado (comunicação oral) em evento acadêmico-científico - com conteúdo na área de
filosofia 4 pts cada
Trabalho apresentado (comunicação oral) em evento acadêmico-científico - com conteúdo em Áreas
afins 3 pts cada
Máximo de 20 (vinte) pontos na soma de todos os itens imediatamente acima

5) ATIVIDADES DE DOCÊNCIA E SIMILARES
Disciplina ministrada em curso de Graduação (semestral) com conteúdo na área de filosofia 20 pts cada
Disciplina ministrada em curso de Graduação (semestral) com conteúdo em Áreas afins 15 pts cada
Orientação de Trabalho Final de curso de Graduação concluído e aprovado - na área de filosofia 20 pts
cada
Orientação de Trabalho Final de curso de Graduação concluído e aprovado - em Áreas afins 15 pts
cada
Membro de Banca de defesa de Trabalho Final de curso de Graduação - na área de filosofia 10 pts cada
Membro de Banca de defesa de Trabalho Final de curso de Graduação - em Áreas afins 7 pts cada
Máximo de 100 (cem) pontos neste item 5

Programa de Pós-graduação em Filosofia – FAFIL/UFG: http://www.filosofia.ufg.br/pos-filosofia
Campus Samambaia, Cx. Postal 131, Goiânia GO CEP: 74001-970 – Tel.: (62) 3521-1129

