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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO EM FILOSOFIA NA FAFIL/ UFG 

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás abre inscrições 

para seleção de um/a (1) bolsista para atuar no âmbito do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD-CAPES), na área de Lógica e Filosofia da Linguagem. 

 

CRONOGRAMA 

 

Inscrições: de 03.11. 2016 até 11.11.2016 

Divulgação do resultado na página do PPGFil/UFG: 14/11/2016 

 

REQUISITOS DO/DA CANDIDATO/A: 

 

1. possuir o título de Doutor em Filosofia ou áreas afins obtido em curso avaliado pela 

CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

 

2. pode se candidatar pesquisador/a brasileira/o ou estrangeira/o residente no Brasil, 

portador/a de visto temporário, sem vínculo empregatício; pesquisador/a estrangeira/o, 

residente no exterior, sem vínculo empregatício; docente ou pesquisador/a no país com 

vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, 

nos termos do Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, Portaria n° 086 de 03 

de julho de 2013 da CAPES; 

 

3. a/o candidata/o deverá estar apta/o para começar imediatamente suas atividades, levando 

em conta os trâmites para a implementação da bolsa; 

 

4. a/o candidata/o selecionada/o atuará como bolsista CAPES por um período de 12 meses, 

sendo possível a prorrogação da bolsa por até 60 meses. Durante a vigência da bolsa, a/o 

bolsista deverá desenvolver atividades de pesquisa e ministrar até 8 horas aula semanais por 

semestre letivo, em nível de Graduação ou de Pós-Graduação, em área de sua especialidade 

ou em áreas afins. O valor da bolsa é R$ 4.100,00; 

 

INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições devem ser realizadas por e-mail. Os dados e os documentos devem ser enviados 

para os endereços eletrônicos: martina.ufg@gmail.com e filosofia.ppg@ufg.br, até 

11/11/2016. O candidato deve informar na mensagem:  

a) nome completo;  
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b) local e data de nascimento;  

c) endereço e telefone.  

 

Deve ainda anexar à mensagem, em formato pdf e/ou cópia digitalizada: 

 

a) projeto de pesquisa com conteúdo filosófico; 

b) plano de trabalho anual, que deve conter as atividades de pesquisa, ensino e publicação, 

que o candidato se propõe a desenvolver na Faculdade de Filosofia, com duas propostas de 

programa para as disciplinas no curso de graduação em Filosofia que o candidato seria apto a 

ministrar; 

c) diploma de Doutorado ou ata da defesa; 

d) currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (a comissão de seleção poderá, 

eventualmente, solicitar as comprovações); Curriculum vitae, se não brasileiro. 

e) RG e CPF ou, se estrangeiro, páginas do passaporte em que conste a identificação; 

f) Texto acadêmico elaborado pelo próprio candidato, preferencialmente um artigo publicado 

a menos de cinco (5) anos. 

 

Para informações adicionais sobre o PNPD/CAPES, consultar: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd. Para Informações adicionais, contatar o 

PPGFil/UFG – Tel.: (62) 3521-1129; E-mail: filosofia.ppg@ufg.br. Página na internet: 

http://pos.filosofia.ufg.br/ 

 

Goiânia, 01 de novembro de 2016 

 

 

 
Martina Korelc 

Coordenadora do PPGFil/FAFIL/UFG 


