
E D I T A L Nº 276 
 

EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE 
DOUTORADO E MESTRADO EM FILOSOFIA DA UFRJ 

 
 
De ordem do Sr. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e de acordo com a legislação em vigor, torno público que se 
encontram abertas, segundo as disposições abaixo, as inscrições para os exames de seleção 
para ingresso, no primeiro semestre letivo de 2016, nos cursos de Doutorado e Mestrado em 
Filosofia da UFRJ. As inscrições serão realizadas no período de 08 de setembro a 09 de 
outubro de 2015, de segunda a sexta-feira, das 10hs às 13hs e das 14hs às 16hs, na 
secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da UFRJ, situado no Largo 
de São Francisco de Paula, 1, 3º andar, sala 310, Centro, CEP 20051-070, Rio de Janeiro, 
ou por correio, desde que postadas via SEDEX até o dia 09 de outubro de 2015. 
 

I. Do exame de seleção para ingresso no Doutorado: 
 
1. São oferecidas 20 (vinte) vagas para o Doutorado do PPGF. 

 
2. São requisitos para a inscrição: 
2.1. Entregar cópia dos diplomas de Graduação e de Mestrado ou cópia de certificado  

oficial de conclusão desses cursos; 
2.1.1. Candidatos que não defenderam sua dissertação de Mestrado poderão inscrever-se 

condicionalmente, desde que, quando da inscrição, firmem termo de 
responsabilidade [anexo III] e comprovem aprovação em Exame de Qualificação 
ou Pré-Defesa de Mestrado, ficando cientes de que, caso selecionados, terão até às 
16hs do dia 26 de fevereiro de 2016 para comprovar, junto à secretaria do PPGF, 
a defesa, com êxito, da dissertação de Mestrado, sob pena de decaírem de seu 
direito de matrícula no Programa; 

2.2. Entregar requerimento de inscrição, em formulário próprio, dirigido ao Diretor do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ [anexo I]; 

2.3. Entregar ficha de inscrição devidamente preenchida [anexo II]; 
2.4. Entregar cópia do histórico escolar referente ao curso de Mestrado; 
2.5. Entregar curriculum vitae atualizado, no formato Lattes; 
2.6. Entregar anteprojeto de tese, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital em 

formado pdf em um CD. O arquivo pdf deverá ser nomeado com o nome 
completo do candidato; 

2.7. Entregar um retrato 3x4; 
2.8. Entregar cópia da carteira de identidade e do CPF; 
2.9. Entregar carta de intenções dirigida à Comissão de Seleção, justificando a escolha 

do tema de pesquisa, a escolha do PPGF como programa de pós-graduação para 
desenvolvimento da pesquisa, relatando o percurso acadêmico e indicando se o 
candidato possui alguma atividade profissional e, em caso afirmativo, qual, se 
pretenderá pleitear bolsa e se cursará o doutorado mesmo sem obter bolsa. 
 

3. O exame de seleção para o ingresso no Doutorado constará das seguintes etapas: 



3.1. Avaliação, de caráter eliminatório, do anteprojeto de tese, devendo este ser 
elaborado de acordo com o indicado no anexo V. A avaliação do anteprojeto 
realizar-se-á em duas etapas, cada uma delas eliminatória: a primeira apreciará a 
pertinência do anteprojeto relativamente às linhas de pesquisa do Programa; a 
segunda, consistindo de uma arguição por banca composta por professores do 
Programa, apreciará o mérito do anteprojeto. É facultado ao candidato a gravação 
da arguição. 

3.2. Provas, de caráter eliminatório, de conhecimento de 2 (duas) línguas estrangeiras 
à escolha do candidato, dentre as seguintes: francês, inglês, alemão ou italiano, 
sendo permitido o uso de dicionário. Em cada uma dessas provas será exigida a 
tradução para o português de 1 (um) texto de filosofia originalmente escrito nas 
línguas estrangeiras escolhidas; 

3.2.1. O candidato que comprovar proficiência em uma língua estrangeira dentre as 
arroladas no item 3.2. poderá requerer isenção da prova referente a essa língua; 

3.3. Prova, de caráter eliminatório e classificatório, de análise de texto filosófico. Para 
efeitos dessa prova, são oferecidas 16 (dezesseis) obras, 4 por cada uma das 
quatro linhas de pesquisa do PPGF [anexo VI], sendo que o candidato escolherá 
uma das linhas e, no âmbito dessa linha, a obra sobre a qual realizará a prova, 
indicando-as no anexo II. No momento da prova, o candidato receberá um texto 
extraído da referida obra, para ser por ele analisado. Os textos serão selecionados 
pela comissão de seleção e os candidatos só terão conhecimento do texto extraído 
de cada uma das obras no momento da prova. 

4. Será eliminado o candidato que não for aprovado na avaliação do anteprojeto, não 
for considerado apto em alguma das provas de conhecimento de línguas 
estrangeiras ou não obtiver nota mínima 7,0 (sete) na prova de análise de texto. 
 

5. 
 
 
 
 
 
6. 

No dia 30 de outubro de 2015 às 16hs serão divulgadas na Secretaria do PPGF: 
(1) lista dos candidatos cujos anteprojetos foram considerados pertinentes às 
linhas do Programa, com o dia, a hora e o local das referidas arguições, e (2) 
resultado da análise dos requerimentos de isenção de prova de conhecimento de 
línguas estrangeiras. 
 
No dia 13 de novembro de 2015 às 16hs será divulgada na Secretaria do PPGF a 
lista dos candidatos aprovados nos anteprojetos. 
 

7. Data, horário e local das provas de conhecimento de língua(s) estrangeira(s) e de 
análise de texto: 

7.1. 18 de novembro de 2015 de 14hs às 16hs: provas de conhecimento de línguas 
estrangeiras, sendo que os candidatos que necessitarão realizar duas provas de 
língua estrangeira farão a segunda de 16hs às 18hs; 

7.2. 23 de novembro de 2015 às 16hs: divulgação dos resultados das provas de 
conhecimento de língua estrangeira; 

7.3. 26 de novembro de 2015 de 14hs às 17hs: prova de análise de texto filosófico; 
7.4. As provas terão lugar na sala Celso Lemos (sala 308), situada no Largo de São 

Francisco de Paula, 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. 
 

8. Resultado final do exame: 



O resultado final do exame de seleção será divulgado na Secretaria do PPGF até o 
dia 15 de dezembro de 2015 às 16hs. 
 

9. As vagas serão preenchidas segundo a ordem decrescente das notas da prova de 
análise de texto dos candidatos que foram aprovados em todas as etapas. 

9.1. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas. 
 

10. Matrícula e inscrição em disciplinas: 
10.1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas efetuarão suas matrículas 

na Secretaria do PPGF de acordo com os prazos previstos pelo calendário 
acadêmico da UFRJ, tendo atendido às exigências do item 2.1.1. deste Edital; 

10.2. Os candidatos matriculados efetuarão sua inscrição em disciplinas, na época 
designada pelo calendário acadêmico da UFRJ, no primeiro semestre de 2016. 
 

11. Validade dos exames: 
A validade dos exames de que trata este Edital extinguir-se-á no último dia 
estipulado pelo calendário acadêmico da UFRJ para a matrícula no primeiro 
período do ano letivo de 2016. 
 

12. Recursos dos exames: 
Os recursos podem ser interpostos à Coordenação do PPGF até 24 horas depois da 
divulgação do resultado de cada etapa. A Coordenação do PPGF disporá de mais 
24 horas para divulgar as respostas aos recursos. 
 

 
II. Do exame de seleção para ingresso no Mestrado: 
1. São oferecidas 20 (vinte) vagas para o Mestrado do PPGF. 
  
2. São requisitos para a inscrição: 
2.1. Entregar cópia do diploma de Graduação ou cópia de certificado oficial de 

conclusão desse curso; 
2.1.1. Candidatos portadores de declaração de que têm conclusão do curso de Graduação 

prevista para o corrente ano letivo poderão inscrever-se condicionalmente, desde 
que, quando da inscrição, firmem termo de responsabilidade [anexo IV], 
declarando-se cientes de que, caso selecionados, terão até às 16hs do dia 26 de 
fevereiro de 2016 para comprovar, junto à secretaria do PPGF, a conclusão do 
curso de Graduação, sob pena de decaírem de seu direito de matrícula no 
Programa; 

2.2. Entregar requerimento de inscrição, em formulário próprio, dirigido ao Diretor do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ [anexo I]; 

2.3. Entregar ficha de inscrição devidamente preenchida [anexo II]; 
2.4. Entregar cópia do histórico escolar referente ao curso de Graduação; 
2.5. Entregar curriculum vitae atualizado, no formato Lattes; 
2.6. Entregar anteprojeto de dissertação, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via 

digital em formado pdf em um CD. O arquivo pdf deverá ser nomeado com o 
nome completo do candidato; 

2.7. Entregar um retrato 3x4; 



2.8. Entregar cópia da carteira de identidade e do CPF; 
2.9. Entregar carta de intenções dirigida à Comissão de Seleção, justificando a escolha 

do tema de pesquisa, a escolha do PPGF como programa de pós-graduação para 
desenvolvimento da pesquisa, relatando o percurso acadêmico e indicando se o 
candidato possui alguma atividade profissional e, em caso afirmativo, qual, se 
pretenderá pleitear bolsa e se cursará o Mestrado mesmo sem obter bolsa. 
 

3. O exame de seleção para o ingresso no Mestrado constará das seguintes etapas: 
3.1. Avaliação, de caráter eliminatório, do anteprojeto de dissertação, devendo este ser 

elaborado de acordo com o indicado no anexo V. A avaliação do anteprojeto 
realizar-se-á em duas etapas, cada uma delas eliminatória: a primeira apreciará a 
pertinência do anteprojeto relativamente às linhas de pesquisa do Programa; a 
segunda, consistindo de uma arguição por banca composta por professores do 
Programa, apreciará o mérito do anteprojeto. É facultado ao candidato a gravação 
da arguição.  

3.2. Prova, de caráter eliminatório, de conhecimento de 1 (uma) língua estrangeira à 
escolha do candidato, dentre as seguintes: francês, inglês, alemão ou italiano, 
sendo permitido o uso de dicionário. Nessa prova será exigida a tradução para o 
português de 1 (um) texto de filosofia originalmente escrito na língua estrangeira 
escolhida; 

3.2.1. O candidato que comprovar proficiência em uma língua estrangeira dentre as 
arroladas no item 3.2. poderá requerer isenção da prova de conhecimento de 
língua estrangeira; 

3.3. Prova, de caráter eliminatório e classificatório, de análise de texto filosófico. Para 
efeitos dessa prova, são oferecidas 16 (dezesseis) obras, 4 por cada uma das 
quatro linhas de pesquisa do PPGF [anexo VI], sendo que o candidato escolherá 
uma das linhas e, no âmbito dessa linha, a obra sobre a qual realizará a prova, 
indicando-as no anexo II. No momento da prova, o candidato receberá um texto 
extraído da referida obra, para ser por ele analisado. Os textos serão selecionados 
pela comissão de seleção e os candidatos só terão conhecimento do texto extraído 
de cada uma das obras no momento da prova. 

4. Será eliminado o candidato que não for aprovado na avaliação do anteprojeto, não 
for considerado apto na prova de conhecimento de língua estrangeira ou não 
obtiver nota mínima 7,0 (sete) na prova de análise de texto. 
 

5. 
 
 
 
 
 
6. 

No dia 30 de outubro de 2015às 16hs serão divulgadas na Secretaria do PPGF: 
(1) lista dos candidatos cujos anteprojetos foram considerados pertinentes às 
linhas do Programa, com o dia, a hora e o local das referidas arguições, e (2) 
resultado da análise dos requerimentos de isenção de prova de conhecimento de 
língua estrangeira. 
 
No dia 13 de novembro de 2015 às 16hs será divulgada na Secretaria do PPGF a 
lista dos candidatos aprovados nos anteprojetos. 
 

7. Data, horário e local das provas de conhecimento de língua estrangeira e de 
análise de texto: 

7.1. 18 de novembro de 2015 de 14hs às 16hs: prova de conhecimento de língua 



estrangeira; 
7.2. 23 de novembro de 2015 às 16hs: divulgação dos resultados da prova de 

conhecimento de língua estrangeira; 
7.3. 26 de novembro de 2015 de 14hs às 17hs: prova de análise de texto filosófico; 
7.4. As provas terão lugar na sala Celso Lemos (sala 308), situada no Largo de São 

Francisco de Paula, 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. 
 

8. Resultado final do exame: 
O resultado final do exame de seleção será divulgado na Secretaria do PPGF até o 
dia 15 de dezembro de 2015 às 16hs. 
 

9. As vagas serão preenchidas segundo a ordem decrescente das notas da prova de 
análise de texto dos candidatos que foram aprovados em todas as etapas. 

9.1. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas. 
 

10. Matrícula e inscrição em disciplinas: 
10.1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas efetuarão suas matrículas 

na Secretaria do PPGF de acordo com os prazos previstos pelo calendário 
acadêmico da UFRJ, tendo atendido às exigências do item 2.1.1. deste Edital; 

10.2. Os candidatos matriculados efetuarão sua inscrição em disciplinas, na época 
designada pelo calendário acadêmico da UFRJ, no primeiro semestre de 2016. 
 

11. Validade dos exames: 
A validade dos exames de que trata este Edital extinguir-se-á no último dia 
estipulado pelo calendário acadêmico da UFRJ para a matrícula no primeiro 
período do ano letivo de 2016. 
 

12. Recursos dos exames: 
Os recursos podem ser interpostos à Coordenação do PPGF até 24 horas depois da 
divulgação do resultado de cada etapa. A Coordenação do PPGF disporá de mais 
24 horas para divulgar as respostas aos recursos. 
 

 
III. Disposições Gerais: 

1. A documentação entregue para efeitos da inscrição não será devolvida ao 
candidato. 
 

2. Casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos pela 
Comissão de Seleção e, após a dissolução desta, pela Coordenação do PPGF. 
 

3. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação de todas as normas e 
condições estabelecidas neste Edital. 

 
IV. Comissão de seleção: 
Presidente: 
Prof. Dra. Carla Costa Pinto Francalanci 
 



Membros Titulares: 
Prof. Dr. Celso Martins Azar Filho 
Prof. Dr. Henrique Fortuna Cairus 
Prof. Dr. Fernando Augusto da Rocha Rodrigues 
Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira 
 
Membros Suplentes: 
Prof. Dr. Carla Rodrigues 
Prof. Dr. Fernando Fragozo 
Prof. Dr. Francisco José Dias de Moraes 
 
Secretárias: 
Sonia Maria Reis M. Miranda e Enedina Serra Pinheiro 
 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Fernando José de Santoro Moreira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ 



ANEXO I  
 
Ilmo. Sr. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 
 
......................................................................................... (nome), ........................................... 
(nacionalidade), natural de ................................................. (naturalidade), nascido em 
..................................................... (data de nascimento), ......................................... (estado 
civil), residente ............................................................................................. (residência (rua, 
nº casa / apto, CEP, bairro, cidade)), 
 
vem requerer a V. Sa. inscrição no exame de seleção para ingresso no Curso de Pós-
Graduação em Filosofia, nível .......................... (mestrado/doutorado). 
 
Nestes Termos 
P. Deferimento. 
Rio de Janeiro, ............ de ................................... de 2015 
 
 
......................................................................................... 
Assinatura do candidato 



ANEXO II  
Ficha de Inscrição ao Exame de Seleção do Curso de Doutorado / Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________ 
Bairro: _________________ Cidade: ______________________________ Estado: _____ 
CEP: _______________ Telefones: ________________________ Fax: _______________ 
Graduado em: __________________________ Profissão: __________________________ 
 
Solicita inscrição ao Exame de Seleção para o: 
Doutorado [ ] Mestrado [ ] 
 
Área de Concentração: Filosofia 
 
Linha de pesquisa e obra para prova de análise de texto filosófico: 
[ ] Estética. Obra: _________________________________________  
[ ] História da Filosofia. Obra: _______________________________  
[ ] Filosofia Prática. Obra: __________________________________ 
[ ] Conhecimento Raciocínio e Mente. Obra: ____________________ 
 
Língua(s) estrangeira(s) escolhida(s) para a prova de conhecimento de língua(s) 
estrangeira(s): 
Italiano [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Francês [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Inglês [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Alemão [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
 
Documentos entregues: 
[ ] para o Doutorado, cópia dos diplomas de Mestrado e de Graduação cópia de certificados 
de conclusão; para o Mestrado, cópia do diploma de Graduação ou cópia de certificado de 
conclusão; 
[ ] para o Doutorado, comprovante de Exame de Qualificação ou Pré-defesa de Mestrado; 
[ ] para o Doutorado, histórico escolar de Mestrado; para o Mestrado, histórico escolar de 
Graduação; 
[ ] curriculum vitae no formato Lattes; 
[ ] cópia da carteira de identidade e do CPF; 
[ ] projeto (03 vias impressas e 01 via digital com arquivo em pdf em um CD); 
[ ] se for o caso, certificado(s) de proficiência em língua estrangeira; 
[ ] se for o caso, termo de responsabilidade; 
[ ] retrato 3x4; 
[ ] carta de intenções. 
 
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2015 
 
Assinatura do candidato: _____________________________________ 



ANEXO III  
 
Termo de responsabilidade (Doutorado) 
 
Eu, ______________________________________________________________, ao 
inscrever-me condicionalmente no processo seletivo para o ingresso no Curso de 
Doutorado em Filosofia da UFRJ, declaro que, caso seja selecionado, entregarei até às 16hs 
do dia 26 de fevereiro de 2016, na secretaria do PPGF, comprovante de defesa e de 
aprovação de minha dissertação de Mestrado, certo de que o não cumprimento desse 
requisito implicará em minha eliminação do referido processo seletivo. 
 
 
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2015 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do candidato 



ANEXO IV  
 
Termo de responsabilidade (Mestrado) 
 
Eu, ______________________________________________________________, ao 
inscrever-me condicionalmente no processo seletivo para o ingresso no Curso de Mestrado 
em Filosofia da UFRJ, declaro que, caso seja selecionado, entregarei até às 16hs do dia 26 
de fevereiro de 2016, na secretaria do PPGF, comprovante de conclusão de Graduação, 
certo de que o não cumprimento desse requisito implicará em minha eliminação do referido 
processo seletivo. 
 
 
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2015 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do candidato 



ANEXO V  
 
ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO / TESE 
O anteprojeto deverá ser elaborado levando-se em consideração os seguintes requisitos: 
1. ESTRUTURA: 
Título 
Linha de Pesquisa  
Introdução (até 2 páginas), contendo: 
- descrição da questão a ser trabalhada; 
- apresentação do estado da arte; e 
- indicação da contribuição a ser oferecida pela pesquisa a ser desenvolvida na dissertação / 
tese. 
Desenvolvimento da questão (até 5 páginas): 
- apresentação dos passos a serem desenvolvidos na pesquisa. 
Cronograma (até 2 páginas): 
- cronograma de trabalho semestral detalhado (incluindo até 4 (quatro) semestres para o 
mestrado e até 8 (oito) semestres para o doutorado). 
Bibliografia básica (até 1 página). 
 
2. FORMATAÇÃO:  
Fonte: Times New Roman 
Tamanho: 12 
Espaçamento entre linhas: 1,5 
 



ANEXO VI  
 
Lista de obras para Prova de Análise de Texto Filosófico 
 
Estética  

1. Platão. República; 

2. Kant. Crítica do Juízo; 

3. Nelson Goodman. Linguagens da Arte; 

4. Heidegger Origem da Obra de Arte. 

 
 
História da Filosofia  

1. Aristóteles. Metafísica; 

2. Tomás de Aquino. Suma Teológica, IaIIae, 1-48; 

3. Hegel. Fenomenologia do Espírito; 

4. Nietzsche. Gaia Ciência. 

 
 
Filosofia Prática 

1. Aristóteles. Política; 

2. Hume. Tratado da natureza Humana, livros 2 e 3; 

3. Hannah Arendt. A Condição Humana; 

4. Peter Singer. Ética Prática. 

 
 
Conhecimento, Raciocínio e Mente 

1. Platão. Teeteto; 

2. Descartes. Meditações Metafísicas; 

3. Heil. Filosofia da Mente; 

4. Newton da Costa. Ensaios sobre os Fundamentos da Lógica. 

 
 

 


