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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
 
 

Universidade Federal do Ceará 

Instituto de Cultura e Arte 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia – Curso de Doutorado 

 

EDITAL Nº 1/2013 

SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM FILOSOFIA – TURMA 2014 

 O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do 

Ceará comunica a abertura de inscrições à Seleção do Doutorado, para o 

preenchimento de até 12 (doze) vagas, na Área de Concentração em 

FILOSOFIA e nas seguintes linhas de pesquisa: 

 Filosofia da Linguagem e do Conhecimento;  

 Ética e Filosofia Política.  

1-Inscrições  

As inscrições poderão ser realizadas no período de 01 de outubro a 

25 de novembro de 2013, por meio de dois procedimentos: 

1º O candidato deverá preencher o formulário eletrônico 

disponível no caminho http://www.si3.ufc.br/sigaa/public (aba 

processos seletivos stricto sensu); 

2º Entrega (pessoalmente, por procuração ou via correio) de toda 

a documentação relacionada no item 1.1. deste edital. A ser 

entregue ou encaminhada – no caso de entrega pessoal, 

 

http://www.si3.ufc.br/sigaa/public
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observar o horário de atendimento: 15 às18hs; no caso de 

envio de documentação via correio, a data limite de 

postagem é 20/11/2013 – para o seguinte endereço: 

Coordenação do Doutorado/Mestrado em Filosofia; Instituto 

de Cultura e Arte (ICA), Campus do PICI, Av. Mister Hull - 

Bairro Antônio Bezerra s/n, CEP 60455-760, Fortaleza, CE. 

Telefone: (085) 3366 9223 

 E–mail: posgraduacaofilosofiaufc@yahoo.com.br 

Página eletrônica: www.filosofia.ufc.br  

 

 

A homologação da inscrição do candidato está condicionada ao 

cumprimento de todas as exigências constante do edital. As informações 

relativas ao deferimento/indeferimento das inscrições serão fornecidas via 

e-mail, sendo de inteira responsabilidade do candidato o cadastro de um e-

mail válido no formulário eletrônico de inscrição desse processo seletivo.  

 

1.1. A aceitação do pedido de inscrição do candidato está condicionada à 

apresentação de todos os documentos abaixo enumerados:  

a) Cópia da inscrição pela Internet;  

b) Cópia autenticada do CPF e Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso 

de candidato estrangeiro, do Passaporte. (Observação: A autenticação 

poderá ser substituída pela apresentação do documento original no 

momento da inscrição); 

c) Cópia autenticada do diploma do curso de graduação ou comprovante 

que o substitua.  

(Observação: A autenticação poderá ser substituída pela apresentação do 

documento original no momento da inscrição);  
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d) Cópia autenticada do diploma do curso de mestrado ou comprovante que 

o substitua. (Observação: A autenticação poderá ser substituída pela 

apresentação do documento original no momento da inscrição);  

e) Três cópias autenticadas do histórico escolar do curso de graduação; 

(Observação: A autenticação poderá ser substituída pela apresentação do 

documento original no momento da inscrição);  

f) Três cópias autenticadas do histórico escolar do curso de mestrado. 

(Observação: A autenticação poderá ser substituída pela apresentação do 

documento original no momento da inscrição);  

g) Três cópias do Curriculum vitae, modelo Plataforma Lattes, devendo 

uma vir acompanhada de fotocópias dos comprovantes;  

h) Apresentação de um anteprojeto de pesquisa compatível com as linhas 

de pesquisa do programa 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, 15 páginas digitadas em espaço 1,5 e 

fonte Times New Roman, tamanho 12.  

 

2- Processo de Seleção  

  A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, 

indicada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e 

composta por três professores, conforme art. 17 da Resolução CEPE nº 31, 

10/10/06.  

. O Processo de Seleção compreenderá 4 (quatro) etapas:  

Primeira etapa: Análise do anteprojeto e do currículo; 

Segunda etapa: Prova Escrita de Conhecimentos;  

Terceira etapa: Prova de Língua Estrangeira;  

Quarta Etapa: Entrevista. 

Obs.: As etapas 1 e 2 serão eliminatórias (nota de corte: 7,0); a etapa 3 

será apenas classificatória, sendo que a etapa 4 será eliminatória (nota de 

corte: 7,0), mas também por número de vagas (12 primeiros classificados). 
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. O candidato que não obtiver nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma das 

etapas 1, 2 e 4 será excluído do processo. 

2.1- Primeira etapa: Análise do anteprojeto de pesquisa e do currículo. 

(Eliminatória) 

A pontuação do anteprojeto e do currículo será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) 

pontos. 

2.1.1. A banca avaliará o projeto a partir dos seguintes critérios e com as 

respectivas pontuações:  

 Critérios do anteprojeto  

Compatibilidade com as linhas de Pesquisa do Programa: 1,0 ponto  

Hipótese inicial de trabalho e clareza na apresentação e delimitação do 

tema: 2,0 pontos  

Capacidade de articulação dos conceitos e argumentos às hipóteses 

propostas: 2,0 pontos  

Adequação da bibliografia ao tema proposto: 1,0 ponto  

2.1.2. A banca avaliará o currículo a partir dos seguintes critérios e as 

respectivas pontuações:  

 

 Critérios para avaliação do Currículo Ponto  

a) Participação em eventos Científicos e Organização de eventos 

científicos: até 0,50 ponto  

Participação em eventos: 0,10 por evento  

Organização de eventos: 0,20 por evento  

b) Experiência Profissional: até 1,0 ponto 

Atuação profissional na área de Filosofia: 0,50 por ano  

c) Atividades científicas (comunicações, palestras, conferências): até 

0,50 ponto  
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Comunicações, Palestras e Conferências apresentadas em eventos 

científicos: 0,10 por atividade  

d) Publicações científicas: até 2,0 pontos 

Resumos publicados em anais de congresso: 0,15 por resumo  

Artigos publicados em revistas qualificadas pela Capes: 1,0 por artigo  

Capitulo de Livro publicado: 1,0 por capítulo  

Texto completo publicado em anais de congresso: 0,50 por texto completo 

publicado 

 Livro publicado na área de filosofia (acima de 49 páginas): 2,0  

Somente irão para as etapas seguintes os candidatos aprovados na etapa 1.  

 

2.2. Segunda etapa: Prova Escrita de Conhecimentos (Eliminatória):  

. A prova terá duração de até 4 (quatro) horas;  

. Os candidatos deverão comparecer à prova munidos de Carteira de 

Identidade e de CPF;  

. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com 

antecedência de 15 minutos em relação ao horário estabelecido para o 

início da prova. Não haverá tolerância para os candidatos que chegarem 

após o início da prova;  

. O candidato deverá discorrer sobre um dos textos fornecidos na 

Bibliografia, que será sorteado no início da prova, por linha de pesquisa;  

. Será atribuída nota ao candidato no intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) 

pontos.  

. As provas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e as 

respectivas pontuações:  
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Critérios de Avaliação Pontos  

Grau de conhecimento do tema proposto: 2,5 pontos  

Pertinência do conteúdo da resposta: 2,5 pontos  

Sistematização e coerência dos argumentos: 2,5 pontos  

Correção da linguagem e clareza de expressão:  2,5  

  

2.3. Terceira etapa: Prova de Língua Estrangeira (Classificatória):  

. Os candidatos deverão escolher para a Prova de Língua Estrangeira 02 

(dois) dos seguintes idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, latim ou 

grego clássico. O exame de uma língua estrangeira poderá ser dispensado 

mediante declaração de proficiência realizada em seleção de Curso de 

Mestrado.  

. A prova de Língua Estrangeira será elaborada pela Coordenação das 

Casas de Cultura da UFC e pelo departamento de língua estrangeira, 

obedecendo a critérios por eles definidos.  

. Será permitido o uso de dicionário na prova de Língua Estrangeira.  

. Será atribuída nota ao candidato no intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  

- O não comparecimento à Prova de Língua Estrangeira implica a 

eliminação do candidato. Lembrando ainda que, se o aluno for aprovado, 

mas não obtiver a nota 7,0, deverá se submeter novamente ao exame de 

língua, comprovando ter obtido esta nota mínima até o final do segundo 

semestre do curso. 

2.4 Quarta etapa: Arguição do Anteprojeto (Eliminatória igualmente 

por número de vagas):  

 . A pontuação da arguição do anteprojeto é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez);  

 . A arguição versará, principalmente, sobre o interesse, a relevância, a 

defesa e a adequação da proposta de pesquisa do candidato às linhas de 

pesquisa do Doutorado em Filosofia. Além disso, o projeto do candidato 

deve ser compatível com as áreas de pesquisa e de interesse dos docentes 

do Colegiado da Pós-Graduação em Filosofia da UFC, cujo acesso pode ser 

obtido na página web do Programa (www.filosofia.ufc.br);  
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 . Na arguição do anteprojeto serão considerados os critérios abaixos e a 

respectiva pontuação:  

 Critérios para avaliação do Anteprojeto Pontos  

Capacidade do candidato de explicar e argumentar em favor de seu projeto 

de pesquisa a partir das perguntas formuladas pela Banca Examinadora: 4,0 

pontos  

Capacidade do aluno de defender a pertinência de seu projeto em relação às 

linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e de ler os 

textos dos autores na língua original: 3,0 pontos  

Capacidade do aluno de demonstrar a originalidade de sua proposta de 

trabalho e exequibilidade da mesma no prazo de 48 (quarenta e oito) 

meses: 3,0 pontos  

3- Definições Complementares  

. A divulgação dos resultados parciais dar-se-á em prazo marcado em 

calendário constante deste Edital e incluirá apenas os nomes dos candidatos 

aprovados na etapa concluída.  

. A divulgação dos resultados finais indicará apenas os nomes dos 

candidatos, com suas respectivas médias finais, relacionados em ordem 

decrescente.  

. A nota final do candidato será calculada pela média ponderada das notas 

obtidas nas quatro etapas do processo seletivo, considerando os seguintes 

pesos: análise do CV e do projeto: peso 4; prova escrita: peso 4; entrevista: 

peso 4; prova de Língua Estrangeira: peso 2.  

. As vagas ofertadas serão preenchidas por ordem de classificação dos 

candidatos.  

. O número final de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas 

estabelecido neste Edital.  

. A apresentação de recursos deverá atender as normas da UFC e ser 

encaminhada à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

no prazo de 72 horas após a divulgação dos resultados finais. 

. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia não assegura 

a concessão de Bolsa de Estudos aos candidatos selecionados.  



8 
 

. Os candidatos estrangeiros que não se encontrarem no País terão sua 

Inscrição para Seleção aceita mediante o envio do Projeto, Currículo, 

Diploma e Histórico Escolar, devidamente traduzidos para a Língua 

Portuguesa, postados até o último dia de inscrição. 

. Os candidatos estrangeiros que se enquadrem na condição acima deverão 

apresentar Atestado de Proficiência na Língua Portuguesa auferido pelo 

Departamento de Letras Vernáculas da UFC no ato da matrícula. 

- Alunos que não concluíram o Mestrado devem apresentar uma declaração 

assinada pelo orientador da qual conste a afirmação de que a defesa 

ocorrerá até o primeiro dia de matrícula em 2014-1 de acordo com o 

calendário a ser divulgado pela UFC. Se o aluno não comprovar a defesa 

no período de matrícula, sua aprovação será cancelada. 

4- Calendário  

1. Inscrições: de 01/10/2013 a 25/11/2013.  

2. Publicação do resultado da etapa 1: 06/12/2013 às 18 horas na 

Coordenação do Doutorado em Filosofia e na página do Curso de Filosofia 

(www.filosofia.ufc.br). 

3. Prova Escrita: 09/12/2013, às 8:00 horas, local: Curso de Filosofia da 

UFC, Instituto de Cultura e Arte (ICA), Campus do PICI, Av. Mister Hull - 

Bairro Antônio Bezerra s/n, CEP 60455-760, Fortaleza, CE.  

4. Publicação do resultado da etapa 2: 10/12/2013 às 18:00 horas, na 

Coordenação do Doutorado em Filosofia e na página do Curso de Filosofia. 

5. Prova de Língua Estrangeira: 11/01/2013 às 08:00 horas (primeira prova) 

e às 14:00 horas (segunda prova), local: Curso de Filosofia da UFC, 

Instituto de Cultura e Arte (ICA), Campus do PICI, Av. Mister Hull - 

Bairro Antônio Bezerra s/n, CEP 60455-760, Fortaleza, CE. 

6. Entrevista: 12 e 13/12/2013, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas (prioridade 

para candidatos de outras cidades), local: Coordenação do Doutorado em 

Filosofia, Instituto de Cultura e Arte (ICA), Campus do PICI, Av. Mister 

Hull - Bairro Antônio Bezerra s/n, CEP 60455-760, Fortaleza, CE. 

7. Publicação do resultado final: até às 20:00 horas do dia 13/12/2013 na 

Coordenação do Doutorado em Filosofia, na página do Curso de Filosofia 

(www.filosofia.ufc.br ) e no Sigaa. 
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8. Reunião dos aprovados com o Colegiado da Pós-Graduação em 

Filosofia: 13/12/2013 às 20:30 horas, local: Curso de Filosofia da UFC, 

Instituto de Cultura e Arte (ICA), Campus do PICI, Av. Mister Hull - 

Bairro Antônio Bezerra s/n, CEP 60455-760, Fortaleza, CE. 

 

5- Bibliografia para Prova Escrita:  

 

a) Para a linha de pesquisa Filosofia da Linguagem e do Conhecimento:  

DESCARTES, R. Meditações metafísicas. Trad. J Guinsburg e B. Prado Jr. 

In: “Os Pensadores”. São Paulo, Nova Cultural, 1987. (Primeira, Segunda e 

Terceira Meditações). 

RUSSEL, B. “Da denotação”. In: Ensaios escolhidos [“Os Pensadores”]. 

São Paulo, Abril Cultural, 1978, pp. 3-14. 

b) Para a linha de pesquisa Ética e Filosofia Política:  

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido 

Antonio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2010. 

AGOSTINHO. O Livre-arbítrio. São Paulo, Editora Paulus, 1997. (Livros I 

e II) 

 

 

 

 

Fortaleza, 24 de setembro de 2013. 

Prof. Dr. Fernando R. de Moraes Barros 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFC 


