
E D I T A L Nº 255 
 

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 2015, nos cursos de Doutorado e Mestrado em 
Filosofia da UFRJ. As inscrições deverão realizar-se no período de 25 de agosto a 26 de 
setembro de 2014, de segunda a sexta-feira, das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 16:00h, 
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da UFRJ, situado no 
Largo de São Francisco de Paula, nº 1, 3º andar, sala 310, Centro, CEP 20051-070, Rio de 
Janeiro, ou por correio, desde que postadas via SEDEX até o dia 26 de setembro de 2014. 
 
I. Da seleção para ingresso no Doutorado 
 
1. São oferecidas 20 (vinte) vagas para o Doutorado no PPGF, sendo que não há 

obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas. 
 

2. Requisitos para deferimento de pedido de inscrição: 
2.1 Entregar requerimento de inscrição, em formulário próprio, dirigido ao Diretor 

do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ [anexo I]; 
2.2 Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida [anexo II]; 

2.2.1 Atenção: a escolha de obra e autor, dentre as opções bibliográficas 
oferecidas [anexo VI], deve ser indicada preferencialmente em relação ao tema 
do anteprojeto apresentado; 

2.3 Entregar cópia dos diplomas de Bacharelado ou Licenciatura e de Mestrado, ou 
certificados oficiais correspondentes; 

2.3.1 Poderão requerer inscrição candidatos que ainda não possuem grau de Mestre, 
desde que (i) apresentem documento oficial de que se encontram aprovados e 
qualificados para Defesa de Dissertação, e (ii) firmem acordo mediante Termo 
de Responsabilidade [anexo III]; 

2.4 Entregar cópia do histórico escolar de seu Mestrado; 
2.5 Entregar curriculum vitae atualizado, no formato Lattes; 
2.6 Entregar um retrato 3x4; 
2.7 Entregar cópias da carteira de identidade e do CPF; 
2.8 Entregar Carta de Intenções dirigida à Comissão de Seleção, situando em seu 

percurso acadêmico a sua proposta de pesquisa, e justificando a escolha do 
PPGF para realizá-la; além disso, informar se exerce atividades com vínculo 
empregatício e, em caso positivo, qual; por fim, informar se há a intenção de 
pleitear bolsa de pesquisa e se realizaria o curso mesmo não obtendo a bolsa 
pleiteada. 

2.9 Entregar Anteprojeto de Tese rigorosamente conforme estrutura própria [anexo 
V],em duas vias, sendo uma impressa, e outra gravada em CD no formato pdf; 
 

3. Exame de seleção em três etapas: 



3.1 Primeira etapa – avaliação, de caráter eliminatório, do Anteprojeto de Tese; 
3.1.1 Eventualmente, o (a) candidato (a) poderá ser convocado para 
esclarecimentos sobre o anteprojeto apresentado; 
 

3.2 Segunda etapa – os candidatos aprovados na primeira etapa se submeterão a 
prova, de caráter eliminatório, de conhecimento de duas línguas estrangeiras, 
que serão escolhidas dentre as seguintes: francês, inglês, italiano e alemão. A 
prova consistirá na tradução para o português de texto filosófico, sendo 
permitido o uso de dicionário; 

3.2.1 Se o (a) candidato (a) comprovar proficiência em uma das línguas estrangeiras 
arroladas, poderá requerer isenção da prova correspondente; 
 

3.3 Terceira etapa – os candidatos aprovados na segunda etapa se submeterão a 
prova, de caráter eliminatório e classificatório, de análise de texto filosófico; 
 
3.3.1 Para esta prova,será observada a indicação prévia, na Ficha de Inscrição, 
da escolha de obra e autor dentre as opções bibliográficas oferecidas[anexo VI]. 
No local e no horário marcados, os candidatos receberão o texto para análise, o 
qual será extraído da obra escolhida; 
 

3.3.2 Será eliminado o(a) candidato(a) que nesta prova não obtiver nota mínima 7,0 
(sete); 
 

4. Datas e local das provas.Divulgação dos resultados por etapas: 
 
4.1 Todas as provas terão lugar nas dependências do PPGF/UFRJ: Sala Celso 
Lemos, Largo de São Francisco de Paula, nº 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro; 
 
4.2 No dia 24 de outubro de 2014, às 16:00h,será divulgada na secretaria do 
PPGF a relação dos candidatos cujos pedidos de inscrição foram deferidos; 
 
4.3 No dia 31 de outubro de 2014, às 16:00h, será divulgada na secretaria do 
PPGF a relação dos candidatos cujos anteprojetos foram aprovados, dentre os 
quais aqueles cujos pedidos de isenção de prova de conhecimento de língua 
estrangeira foram deferidos; 
 
4.4 No dia 03 de novembro de 2014, de 14:00h às 16:00h, serão realizadas as 
provas de conhecimento de língua estrangeira; 
 
4.4.1 No caso de duas provas, aos candidatos que terminarem a primeira serão 
facultados 20 minutos de descanso para, em seguida, fazerem a segunda no 
mesmo local; 
 
4.5 No dia 07 de novembro de 2014, às 16:00h, serão divulgados na secretaria 
do PPGF os resultados das provas de conhecimento de língua estrangeira; 
 
4.6 No dia 11 de novembro de 2014, de 14:00h às 17:00h, será realizada a 



prova de análise de texto filosófico; 
 

 4.7 A relação final dos candidatos aprovados será divulgada em ordem de 
classificação,no dia 12 de dezembro de 2014, às 16:00h,na Secretaria do PPGF. 
 

  
5. Matrícula e inscrição em disciplinas: 
 
5.1 Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar suas matrículas na 
Secretaria do PPGF, de acordo com os prazos previstos pelo calendário 
acadêmico da UFRJ; 

  
 5.2 Os candidatos matriculados deverão efetuar inscrição em disciplinas, de 

acordo com os prazos previstos pelo calendário acadêmico da UFRJ, para o 
primeiro semestre de 2015. 
 

  
 6. Validade dos exames: 

 
  
 6.1 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 2015. 

  
  
  
  

 
II. Da seleção para ingresso no Mestrado 
 
1. São oferecidas 20 (vinte) vagas para o Mestrado no PPGF, sendo que não há 

obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas. 
 

2. Requisitos para deferimento de pedido de inscrição: 
2.1. Entregar requerimento de inscrição, em formulário próprio, dirigido ao Diretor 

do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ [anexo I]; 
2.1.1. Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida [anexo II]; 

2.2.1 Atenção: a escolha de obra e autor, dentre as opções bibliográficas 
oferecidas [anexo VI], deve ser indicada preferencialmente em relação ao tema 
do anteprojeto apresentado; 

2.2. Entregar cópia do diploma de Bacharelado ou Licenciatura ou certificado oficial 
correspondente; 

2.3. Poderão requerer inscrição candidatos que ainda não possuem grau de Bacharel 
ou licenciado, desde que (i) apresentem documento oficial de que têm a 
conclusão do seu Bacharelado ou Licenciatura prevista para o corrente ano 
letivo, e (ii) firmem acordo mediante Termo de Responsabilidade [anexo III]; 

2.4. Entregar cópia do histórico escolar de seu Bacharelado ou Licenciatura; 



2.5. Entregar curriculum vitae atualizado, no formato Lattes; 
2.6. Entregar um retrato 3x4; 
2.7. Entregar cópias da carteira de identidade e do CPF; 
2.8. Entregar Carta de Intenções dirigida à Comissão de Seleção, situando em seu 

percurso acadêmico a sua proposta de pesquisa, e justificando a escolha do 
PPGF para realizá-la; além disso, informar se exerce atividades com vínculo 
empregatício e, em caso positivo, qual; por fim, informar se há a intenção de 
pleitear bolsa de pesquisa e se realizaria o curso mesmo não obtendo a bolsa 
pleiteada. 

2.9. Entregar Anteprojeto de Dissertação rigorosamente conforme estrutura própria 
[anexo V], em duas vias, sendo uma impressa, e outra gravada em CD no 
formato pdf. 
 

3. Exame de seleção em três etapas: 
3.1. Primeira etapa – avaliação, de caráter eliminatório, do Anteprojeto de 

Dissertação; 
3.1.1 Eventualmente, o(a) candidato(a) poderá ser convocado para 
esclarecimentos sobre o anteprojeto apresentado; 

3.2. Segunda etapa – os candidatos aprovados na primeira etapa se submeterão a 
prova, de caráter eliminatório, de conhecimento de uma língua estrangeira,que 
será escolhida dentre as seguintes: francês, inglês, italiano e alemão. A prova 
consistirá na tradução para o português de texto filosófico, sendo permitido o 
uso de dicionário; 

3.2.1. Se o (a) candidato (a) comprovar proficiência em uma das línguas estrangeiras 
arroladas, poderá requerer isenção da Prova de Conhecimento de Língua 
Estrangeira; 

3.3. Terceira etapa – os candidatos aprovados na segunda etapa se submeterão a 
prova, de caráter eliminatório e classificatório, de análise de texto filosófico; 
 
3.3.1 Para esta prova,será observada a indicação prévia, na Ficha de Inscrição, 
da escolha de obra e autor dentre as opções bibliográficas oferecidas [anexo VI]. 
No local e no horário marcados, os candidatos receberão o texto para análise, o 
qual será extraído da obra escolhida; 
 

3.3.2 Será eliminado o(a) candidato(a) que nesta prova não obtiver nota mínima 7,0 
(sete); 
 

4. Datas e local das provas. Divulgação dos resultados por etapas: 
 
4.1 Todas as provas terão lugar nas dependências do PPGF/UFRJ: Sala Celso 
Lemos, Largo de São Francisco de Paula, nº 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro; 
 
4.2 No dia 24 de outubro 2014, às 16:00h, será divulgada na secretaria do PPGF 
a relação dos candidatos cujos pedidos de inscrição foram deferidos; 
 
4.3 No dia 31 de outubro de 2014, às 16:00h, será divulgada na secretaria do 
PPGF a relação dos candidatos cujos anteprojetos foram aprovados, dentre os 



quais aqueles cujos pedidos de isenção de prova de conhecimento de língua 
estrangeira foram deferidos; 
 
4.4 No dia 03 de novembro de 2014, de 14:00h às 16:00h, serão realizadas as 
provas de conhecimento de língua estrangeira; 
 
4.4.1 No caso de duas provas, aos candidatos que terminarem a primeira serão 
facultados 20 minutos de descanso para, em seguida, fazerem a segunda no 
mesmo local; 
 
4.5 No dia 07 de novembro de 2014, às 16:00h, serão divulgados na secretaria 
do PPGF os resultados das provas de conhecimento de língua estrangeira; 
 
4.6 No dia 11 de novembro de 2014, de 14:00h às 17:00h, será realizada a 
prova de análise de texto filosófico; 
 

 4.7 A relação final dos candidatos aprovados será divulgada em ordem de 
classificação,no dia 12 de dezembro de 2014, às 16:00h, na Secretaria do 
PPGF. 
 

  
5. Matrícula e inscrição em disciplinas: 
 
5.1 Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar suas matrículas na 
Secretaria do PPGF, de acordo com os prazos previstos pelo calendário 
acadêmico da UFRJ; 

  
 5.2 Os candidatos matriculados deverão efetuar inscrição em disciplinas, de 

acordo com os prazos previstos pelo calendário acadêmico da UFRJ, para o 
primeiro semestre de 2015. 
 

  
 6. Validade dos exames: 

 
  
 6.1 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 2015. 

  
  
  
  
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. Dr. Luiz Alberto Cerqueira 
 
Membros Titulares: 
Profa. Dra. Carla Costa Pinto Francalanci 
Profa. Dra. Carla Rodrigues 
Prof. Dr. Jean-Yves Béziau 
Prof. Dr. Rafael Haddock Lobo 
 
Membros Suplentes: 
Profa. Dra. Adriany Ferreira de Mendonça 
Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira 
 
Secretárias: 
Sonia Maria Reis M. Miranda e Enedina Serra Pinheiro 
 
 
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2014. 
 
 
 
 
 
 

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 nos exames de seleção para ingresso no Curso de Pós-

Graduação em Filosofia, nível .......................... (mestrado/doutorado). 

 

Nestes Termos 
P. Deferimento. 
Rio de Janeiro, ............ de ................................... de 2014 
 
 
 
 

......................................................................................... 
Assinatura do candidato 



ANEXO II 
Ficha de Inscrição ao Exame de Seleção do Curso de Doutorado / Mestrado em Filosofia 
 
Ilmo. Sr. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
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 
 
Língua Estrangeira: 
 
Francês [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Inglês [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Alemão [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
Italiano [ ] Solicita isenção? Sim [ ] Não [ ] 
 
Obra escolhida para a prova de análise de texto filosófico:  
 
................................................................ 
 
Entreguei os documentos abaixo: 
[ ] para o Doutorado, fotocópia dos diplomas de Mestrado e de Graduação ou certificados 
de conclusão; para o Mestrado, fotocópia do diploma de Graduação ou 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; 
[ ] Para o Mestrado, entregar declaração de provável concluinte em 2013/2; 
[ ]curriculum vitae no formato Lattes; 
[ ] fotocópia da carteira de identidade e CPF; 
[ ] projeto (01 via impressa e 01 via digital com arquivo em pdf); 
[ ] 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 2014 
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 estou perfeitamente de acordo com a 
condição de que, caso seja de fato selecionado, disponho do prazo que se estende até às 
16:00h do dia 27 de fevereiro de 2015para apresentar, na secretaria do PPGF, comprovante 
oficial de defesa e aprovação de minha dissertação de Mestrado, certo de que o não 
cumprimento desse requisito tornará nulo de direito o resultado de todas as provas por mim 
realizadas no referido processo seletivo. 
 
 
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2014 
 
 
 

 
_________________________________________ 

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 estou perfeitamente de acordo com a condição de que, 
caso seja de fato selecionado, disponho do prazo que se estende até às 16:00h do dia 27 de 
fevereiro de 2015 para apresentar, na secretaria do PPGF, comprovante oficial de conclusão 
de Bacharelado ou Licenciatura, certo de que o não cumprimento desse requisito tornará 
nulo de direito o resultado de todas as provas por mim realizadas no referido processo 
seletivo. 
 
 
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2014 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do candidato 



ANEXO V 
 
 
ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO / TESE 
 
O anteprojeto deverá ser elaborado levando-se em consideração os seguintes requisitos: 
 
1. ESTRUTURA: 
 
Título; 
Nome completo do autor, sem abreviações; 
Indicação de um dos Núcleos de Pesquisa do PPGF, no qual supõe que poderá receber 
orientação adequada; 
Introdução, até duas páginas, com (i) a descrição da questão, (ii) o estado da arte, e(iii) a 
suposta contribuição a ser oferecida pela pesquisa; 
Desenvolvimento da questão, até cinco páginas, com apresentação dos passos a serem 
desenvolvidos na pesquisa; 
Cronograma de trabalho, até 2 páginas, detalhado por semestre, sendo até quatro semestres 
para o mestrado, e até oito semestres para o doutorado; 
Bibliografia básica,até uma página. 
 
2. FORMATAÇÃO: 
 
Fonte: Times New Roman 
Tamanho: 12 
Espaçamento entre linhas: 1,5 
 
Atenção: a Comissão de Seleção desconsiderará os anteprojetos que descumprirem os 
requisitos acima. 



ANEXO VI 
 
Relação de opções bibliográficas para Prova de Análise de Texto Filosófico 
 
 

AGAMBEN,G. O aberto — o homem e o animal; 

AQUINO, Tomás de. Suma teológica (Questões 123-170, da IIaIIae); 

ARENDT, H. O conceito de história — Antigo e Moderno; 

ARISTÓTELES.Poética; 

BLANCHÉ,R. Estruturas intelectuais —ensaio sobre a organização sistemática dos 

conceitos; 

BRITO, R. de Farias. O mundo interior (Vontade e Liberdade: §80, §81, §83, §84, §85 e 

§86); 

BUTLER, J. P.Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade; 

DERRIDA, J.Esporas: os estilos de Nietzsche; 

DESCARTES, R. Meditações metafísicas (Quarta, Quinta e Sexta); 

DEWEY, J. A arte como experiência (Capítulos 1, 2, 3 e 4); 

FOUCAULT, M.História da loucura (Terceira parte); 

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito (Capítulo 4); 

HEIDEGGER, M. Ser e tempo (Parte II, Primeiro e Segundo capítulos); 

HEIL, J. Filosofia da mente; 

HUME, D. Tratado da natureza humana (Livro I); 

KANT, I. A religião nos limites da Simples Razão; 

NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos Ídolos; 

PLATÃO. Sofista; 

SINGER, P. Ética Prática; 

SPINOZA. Ética (Quarta e Quinta partes). 


