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EDITAL Nº 01/2023-PPGFIL/UFC 
PROCESSO SELETIVO BOLSISTA DE PÓS-DOUTORAMENTO 

 
 
 I – DA INSCRIÇÃO 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) no uso de suas atribuições administrativas e em conformidade 
com o Projeto “Ética e Filosofia Política Contemporânea”, aprovado no Edital CAPES 
nº 16/2022 – Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado 
Estratégico – torna pública as normas e os procedimentos a serem obedecidos para o 
processo de seleção de dois (2) bolsistas de Pós-Doutorado que atuarão junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) da Universidade Federal do Ceará (UFC, na 
linha de pesquisa Ética e Filosofia Política. 
Estão habilitados à inscrição, no processo de seleção, candidatos(as) que possuam Curso 
de Doutorado em Filosofia, titulados no máximo há 5 anos, a contar da data da 
implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 
CNE/MEC, de forma a atender a Resolução 007/2017 da CES/CNE. 
As inscrições serão realizadas no período de 23 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023, 
exclusivamente pelo e-mail: selecaofilosofiaufc@gmail.com  
  
 
II – DOS REQUISITOS DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 
 
O(a) candidato(a) à bolsa de Pós-Doutorado deverá cumprir os requisitos da Portaria 
CAPES nº 86/2013 e do Edital CAPES nº 16/2022: 

1. possuir título de doutor em Filosofia, titulado há no máximo 5 anos, a contar 
da data da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 
reconhecidos pelo CNE/MEC, de forma a atender a Resolução 007/2017 da 
CES/CNE. Em caso de diploma obtido  em instituição estrangeira, este deverá 
ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação em          Filosofia da UFC; 

2. cópia do curriculum vitae, modelo Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), 
acompanhada dos documentos comprobatórios, em arquivo único (pdf). Para 
efeito específico da atribuição de pontos, serão contados apenas os dados 
devidamente comprovados. 

3. não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
4. não integrar o corpo de servidores da UFC; 
5. não acumular bolsa de outro programa da CAPES ou de outra agência de 

fomento federal, estadual ou municipal, exceto nos casos expressamente 
autorizados em ato normativo CAPES mediante requerimento prévio; 

6. apresentar Projeto de Pesquisa vinculado à linha de pesquisa do PPGFIL/UFC 
acima mencionada, no âmbito da temática do edital. 

 



III – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Os documentos listados a seguir são obrigatórios para a efetivação da inscrição. Após o 
encerramento do período de inscrições não será permitido acrescentar documentos. 
Documento único em formato de PDF: 

a) Diploma de Doutorado, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou a 
ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC (para 
candidatos com diploma de doutorado em instituição estrangeira); 

b) Curriculum Vitae modelo Lattes (cadastrado no sítio 
http://lattes.cnpq.br/index.htm), devidamente comprovado; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Registro Geral (Carteira de Identidade); 
e) Título de Eleitor; 
f) Comprovante de quitação junto à Justiça Eleitoral; 
g) Comprovante do Serviço Militar (somente para brasileiros natos ou 

naturalizados do sexo masculino); 
h) Projeto de Pesquisa contendo: título, indicação de linha de pesquisa, resumo, 

Introdução/justificativa, Tema/problema, objetivos, fundamentação teórica, 
metodologia, cronograma de execução (plano de trabalho) e referências 
bibliográficas na área temática do edital. O Projeto deve ser digitado em espaço 
1.5, fonte Times New Roman, tamanho 12, papel tamanho A4, com o mínimo 
de 10 (dez) e máximo de 15 (quinze) páginas.  

i) Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (para 
candidatos estrangeiros). 

 
IV – DO PROCESSO SELETIVO 
 
a) Análise dos Projetos de Pesquisa 
 
A etapa consistirá na análise dos projetos de pesquisa numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 
(dez). A análise considerará o projeto apresentado, tendo em vista a consonância com a 
linha de pesquisa do Programa, além de clareza, consistência, pertinência filosófica, 
potencial de inserção e relevância para a linha de pesquisa do PPGFIL/UFC, pertinência 
à área temática do edital, originalidade teórica da proposta e exequibilidade da pesquisa 
no tempo previsto do curso (12 meses). 
 
Critérios de Avaliação desta Etapa: 
 

1) Consistência e fundamentação teóricas da pesquisa proposta (4,0) 
2) Contribuição teórica para a área temática do edital (3,0); 
3) Coesão, coerência textual e correção da linguagem (1,0); 
4) Utilização de bibliografia nacional e estrangeira qualificada e atualizada (1,0); 
5) Potencial de publicação internacional (1,0).  

 
b) Prova de Títulos  
 
A Prova de Títulos consistirá na análise do Curriculum Vitae modelo Lattes dos(as) 
candidatos(as), segundo tabela de pontuação apresentada abaixo e compreenderá a 
produção apenas no período de 2018 a 2023. Os(as) candidatos(as) não poderão 
acrescentar qualquer documento ao currículo em tempo posterior à data de sua 



inscrição no processo seletivo. A análise só levará em conta as informações contidas no 
Curriculum Vitae modelo Lattes que estiverem acompanhadas da devida comprovação e 
o resultado será divulgado conforme cronograma estabelecido neste Edital.   
 
Critérios para a avaliação do currículo:  
 
1) Artigos publicados: 
Qualis A1 ou A2: 4,0 pontos; 
Qualis A3 ou A4: 3,5 pontos; 
Qualis B1: 3,0 pontos; 
Qualis B2: 2,5 pontos; 
Qualis B3: 2,0 pontos; 
Qualis B4: 1,5 pontos; 
Sem Qualis: 1,0 ponto. 
 
2) Capítulo de Livro publicado na área de Filosofia: 2,0 pontos por capítulo; 
3) Texto completo publicado em anais de eventos na área de Filosofia: 1,0 pontos por 
texto completo     publicado; 
4) Livro publicado na área de Filosofia (acima de 49 páginas): 4,0 pontos. 
 
V – RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 
O preenchimento das vagas oferecidas dar-se-á obedecendo à classificação contida no 
resultado final, de acordo com o prescrito neste Edital. A nota final dos candidatos será 
resultante da soma dos pontos obtidos no Projeto de Pesquisa e Prova de Títulos.  
A publicação das listagens com os nomes dos(as) classificados(as) no processo seletivo 
será divulgada na página web do Programa (www.filosofia.ufc.br) conforme datas 
estabelecidas no Cronograma deste Edital. 
Em caso de empate dos(as) candidatos(as) no resultado final, o desempate será feito 
segundo a seguinte ordem sucessiva: 
Maior nota no Projeto de Pesquisa; 
Maior nota na Prova de Títulos; 
Candidato(a) com mais idade. 
 
VI – DAS BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO 
 
A implementação da bolsa dependerá da disponibilidade dos recursos junto a CAPES. As 
bolsas concedidas serão pagas diretamente ao beneficiário pela CAPES. Há previsão de 
concessão de duas (02) bolsas, uma com início no ano de 2023 e outra com início no ano 
de 2024. A bolsa terá duração máxima de 12 meses. Os valores das bolsas são os 
praticados pela CAPES. O bolsista deve cumprir a legislação pertinente à concessão de 
bolsas estipulada pela Portaria CAPES nº 86/2013. 
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) inscrito acompanhar a publicação ou 
divulgação dos atos relativos ao Edital de inscrição divulgados na internet, no endereço 
eletrônico do Programa (www.filosofia.ufc.br), obrigando-se a atender aos prazos e 
condições estipulados neste Edital e naqueles que forem publicados durante a execução 
da seleção pública. 



Os(as) candidatos(as) aprovados(as) e habilitados(as), constantes na Lista de Resultado  
Final do Processo Seletivo, serão orientados(as) quanto à implementação da bolsa, 
devendo apresentar comprovação dos requisitos à bolsista dispostos na Portaria CAPES 
nº 86/2013 e no Edital CAPES nº 16/2022. 
O PPGFIL/UFC reserva-se o direito de, após a implementação da bolsa, a qualquer 
momento, solicitar informações e relatórios sobre o andamento do plano de trabalho e 
resultados do projeto de pesquisa, bem como documentos adicionais que julgar 
necessários para a implementação da bolsa. 
Todo e qualquer material produzido no âmbito da vigência da bolsa deverá incluir a 
logomarca da CAPES, conforme Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, bem como 
logomarca e referência do PPGFIL/UFC. 
O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, 
por motivo de interesse público, exigência legal ou indisponibilidade orçamentária e 
financeira da CAPES sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza. 
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC. 
 
VIII – DO CALENDÁRIO 

Inscrições: de 23/01/2023 a 10/02/2023. 
Publicação do resultado final: até às 20 horas do dia 17/02/2023 na página    do Curso de 
Filosofia (www.filosofia.ufc.br).  
Interposição de recursos referentes ao resultado final: até às 20 horas do dia 24/02/2023. 
Resposta da Coordenação aos recursos interpostos referentes ao resultado final: até às 20 
horas do dia 28/02/2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


