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O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará 
torna público que, no período de 22 de janeiro a 12 de fevereiro de 2014, 
estarão abertas as inscrições para seleção de 01 (um) bolsista pesquisador em 
nível de pós-doutorado, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado da 
Capes (PNPD/Capes), de acordo com a Portaria n° 86, de 3 de julho de 2013. 
 
1. DAS VAGAS 
1.1. O candidato selecionado fará jus à bolsa em nível de pós-doutorado por 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogada nos termos da Portaria n° 86 de 03 de 
julho de 2013 (PNPD/CAPES). 
 
1.2 Do candidato a bolsista exige-se: 
a) possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em 
cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de 
diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPG 
em Filosofia (UFC); 
b) não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
 
1.3 O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; 
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 

 



2. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão efetuadas no período de 22 de janeiro a 12 de fevereiro de 
2014, exclusivamente via internet. Os documentos exigidos para inscrição 
devem ser encaminhados, em formato PDF, para o endereço: 
posgraduacaofilosofiaufc@yahoo.com.br com mensagem intitulada “Pós-
doutorado PNPD" 
 
a)  O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (UFC) não se responsabiliza 
por eventuais falhas de rede na transmissão das inscrições.  
b) As inscrições serão recebidas até as 23h59 (horário de Brasília) do último 
dia de inscrição. A confirmação da inscrição se dará necessariamente com um 
email de resposta do Programa indicando o recebimento de toda a 
documentação com a integridade dos arquivos.  
 
3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Para efetivar a inscrição, o candidato deve encaminhar ao PPG em Filosofia 
(UFC), através  do endereço posgraduacaofilosofiaufc@yahoo.com.br, 
mensagem eletrônica indicando a linha de pesquisa a que pretende dedicar-se 
e da qual constem anexados os documentos abaixo relacionados em formato 
PDF: 
a) "carta de intenção" ao colegiado do PPG em Filosofia solicitando sua 
inscrição, contendo as  seguintes informações: nome completo, endereço 
residencial, local e data de sua titulação mais alta e, se aplicável, endereço de 
trabalho, vínculo empregatício, universidade de origem e curso; 
b)  cópia do Currículo Lattes atualizado (para candidatos brasileiros); para os 
candidatos estrangeiros será exigida a apresentação do Curriculum Vitae 
conforme Anexo III da Portaria n° 86 de 03 de julho de 2013 (PNPD/CAPES); 
 
4. DA AVALIAÇÃO 
Os critérios para avaliação dos candidatos obedecerão à Resolução 001/2013, 
a saber: 
a) cumprimento das condições exigidas pela Portaria n° 86 de 03 de julho de 
2013 (PNPD/CAPES); 
b) análise do currículo; 
 
 
 
 

 
Fortaleza, 21 de janeiro de 2014 

 
Prof. Dr. Fernando R. de Moraes Barros 

 

 


