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I- Da inscrição
...
I.1
...onde se lê:
"f) Apresentação de um anteprojeto de pesquisa compatível com a linha de pesquisa do
programa, à qual concorrerá, em 03 (três) cópias, contendo os seguintes itens:
Introdução (hipótese inicial de trabalho, problematização do tema e justificativa);
objetivos; metodologia; cronograma e bibliografia pertinente. O anteprojeto deve ter, no
máximo, 10 páginas digitadas em espaço 1,5 e fonte Times New Roman, tamanho 12. O
candidato não pode colocar nenhum sinal que identifique a sua identidade no
anteprojeto.
g) O candidato deve se inscrever em uma das linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Filosofia, concorrendo a uma das vagas oferecidas por cada área. A
escolha deve constar na capa do anteprojeto de pesquisa. A ausência da indicação da
Linha de Pesquisa implica o indeferimento da inscrição".

...leia-se:
" f) Apresentação de um anteprojeto de pesquisa compatível com a linha de pesquisa do
programa, à qual concorrerá, em 03 (três) cópias, contendo os seguintes itens:
Introdução (hipótese inicial de trabalho, problematização do tema e justificativa);
objetivos; metodologia; cronograma e bibliografia pertinente. O anteprojeto deve ter, no
máximo, 10 páginas digitadas em espaço 1,5 e fonte Times New Roman, tamanho 12.
f.1) Na capa do anteprojeto deve ser indicada apenas uma das Linhas de pesquisa à qual
o candidato concorrerá. A ausência da indicação da Linha de Pesquisa implica o
indeferimento da inscrição. O anteprojeto de pesquisa deverá ser identificado por
meio do número gerado pelo formulário online no ato da inscrição, de forma a não
permitir a identificação do candidato pelos componentes da Comissão de Seleção,
impondo-se a desclassificação do candidato que assinar ou inserir qualquer marca
ou sinal que permita sua identificação”.

