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EXAME DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM FILOSOFIA 

 

Área de concentração: Filosofia 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (PPGFIL-UFRRJ), no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as 

inscrições para o exame de seleção de ingresso no curso de Mestrado em Filosofia, a partir do dia 

24 de outubro de 2016 até o dia 24 de novembro de 2016, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, na 

Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), sala 115, no 2o andar 

do Pavilhão Central (P1) da UFRRJ, campus Seropédica, RJ. 

 

I – DAS VAGAS 

 

Serão oferecidas 15 (quinze) vagas, não havendo comprometimento do Programa com o 

preenchimento integral dessas vagas, nem com a concessão de bolsas a todos os candidatos 

selecionados. 

 

II – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1. O candidato deverá possuir graduação em curso superior credenciado e reconhecido pelo 

Ministério da Educação do Brasil. Nos casos em que o candidato ainda não disponha do diploma, a 

comprovação deverá ser feita mediante apresentação do Histórico Escolar e de declaração da 

instituição em que conste a data prevista para a conclusão do curso. 

 

2. Formulário de inscrição preenchido e acompanhado de duas (2) fotos 3x4. O candidato deverá 

indicar a linha de pesquisa (conforme informações do Anexo II) e a opção para a realização da 

língua estrangeira (inglês, francês ou alemão). O Formulário de Inscrição encontra-se disponível na 

webpage do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (PPGFIL-UFRRJ), na seção “Editais”: http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgfil  

 

3. Currículo Lattes ampliado atualizado 

 

4. Fotocópia do histórico acadêmico da graduação. 

 

5. Fotocópia autenticada (em cartório) do diploma do curso de graduação ou declaração original do 

certificado de conclusão do referido curso. No caso de candidatos que ainda estejam cursando a 

graduação, será aceita uma declaração da instituição de origem em que se indique a data prevista de 

conclusão do curso. A matrícula do candidato, se aprovado, estará condicionada à apresentação do 

certificado de conclusão do curso. 

 

6. Fotocópia da carteira de identidade e do CPF. 

 

7. Apresentação de 4 (quatro) vias do anteprojeto de pesquisa e mais uma versão do mesmo em 

mídia digital (CD, arquivo em formato PDF), que o candidato pretende desenvolver no curso de 

Mestrado em Filosofia, observando o prazo máximo para conclusão em 2 (dois) anos, e adequando-
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se às possibilidades e temas de orientação dos professores do Programa (ver Anexo II). O 

anteprojeto deve necessariamente ser direcionado para uma das linhas de pesquisa do Programa. É 

facultado ao candidato sugerir um orientador para a pesquisa que pretende desenvolver. O 

anteprojeto deverá ser formatado em espaço 1.5 entre linhas, fonte Times, corpo 12, em papel 

formato A4, margens de 2,5 cm e não deverá ultrapassar 7 páginas, excluída a capa e a bibliografia 

citada. O anteprojeto de pesquisa deverá seguir o modelo fornecido no Anexo I deste edital. 

 

8. O preenchimento integral dos requisitos acima deverá ser rigorosamente cumprido, como 

condição para a homologação das inscrições. 

 

IV- DA INSCRIÇÃO 

 

1. Os candidatos deverão realizar as inscrições pessoalmente, pelo correio (SEDEX ou Carta 

Registrada) ou por intermédio de procurador, das 9h às 11h30 e das 13h às16h, na Divisão 

Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), localizada no seguinte 

endereço: Edifício Pavilhão Central (P1) - Divisão Acadêmica - Sala 115 – 2o andar BR 465 - KM 

7 - CEP 23897-000 - Seropédica – RJ.   

2. Toda a documentação deverá ser entregue ou remetida em ENVELOPE LACRADO, em cujo 

exterior deve ser escrito o NOME DO CURSO (Mestrado em Filosofia) e o NOME DO 

CANDIDATO. 

 

3. No caso do envio pelo correio, serão consideradas aptas as inscrições cuja data de remessa, 

comprovada mediante carimbo postal, esteja em total acordo com o prazo indicado no caput deste 

edital. Não serão aceitos em hipótese alguma documentos enviados a partir de qualquer meio 

eletrônico. 

 

4. Os candidatos poderão realizar ainda sua inscrição através de procurador, desde que o mesmo 

seja portador de procuração com assinatura do candidato reconhecida em cartório, com efeito legal 

específico para o ato da inscrição. A inscrição por meio de procuração não anula ou invalida a 

observância do cumprimento das exigências contidas neste edital. 

 

5. Os candidatos não selecionados poderão retirar os documentos apresentados para a inscrição até 

60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final, na sala 05 do PPG-ICHS. Findo este prazo, 

os documentos serão descartados. 

 

6. Para esclarecer qualquer dúvida em relação aos procedimentos acima, os candidatos podem 

escrever para o e-mail ppgfilufrrj@gmail.com  

 

7. Não há taxa de inscrição. 

 

V – EXAME DE SELEÇÃO 

 

O processo de seleção prevê quatro etapas: 

 

1a. Etapa (eliminatória): Avaliação do anteprojeto de pesquisa. Serão considerados aprovados os 

candidatos cujo anteprojeto for qualificado como “adequado” para os propósitos do presente 

Programa de Mestrado em Filosofia. 

 

2a. Etapa (eliminatória e classificatória; peso II): Prova escrita para os candidatos aprovados na 

primeira etapa com duração total de 4 horas, incluindo 1 hora de consulta a anotações e publicações 

impressas e digitais, no local da prova. O candidato poderá fazer uso, durante o período de redação 
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da prova, de um rascunho em folha própria oferecida pela banca no período de consulta. O 

candidato deverá realizar a prova a partir de um dos textos relacionados na bibliografia presente no 

item VI deste edital. Será facultado ao candidato o direito de escolha da obra e de seu respectivo 

autor. A prova consistirá em um comentário interpretativo acerca de uma passagem de uma das 

obras listadas. Serão considerados aprovados os candidatos com nota maior ou igual a 7,0. 

 

3a. Etapa (eliminatória e classificatória; peso I): Arguição dos candidatos que forem aprovados 

nas duas primeiras etapas da seleção. A arguição versará sobre o anteprojeto apresentado e sobre a 

trajetória acadêmica do candidato. Serão considerados aprovados e aptos para a próxima etapa os 

candidatos com nota mínima igual a 7,0 (sete); 

 

4a. Etapa (Apto ou não apto) Prova de competência em leitura na língua estrangeira para 

os candidatos aprovados nas etapas anteriores. A verificação da competência em leitura dar-se-á por 

meio de elaboração de uma tradução de um trecho de texto em língua estrangeira, a partir da opção 

indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição (item 2 do Tópico II). Será permitido consultar 

dicionário impresso da língua escolhida. Caso o candidato não seja considerado apto na primeira 

tentativa, poderá submeter-se a uma segunda prova de língua que se realizará em março de 2017. A 

não aprovação na segunda tentativa implicará o desligamento do aluno do programa. O candidato 

que não for considerado apto na primeira tentativa não concorrerá a eventuais bolsas de estudo. 

 

 

VI – BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. (Livros I e II). Tradução de Mario Gama Khury. São Paulo: 

UnB, 2002. 

 

HEIDEGGER, M. O que é Metafísica? (A preleção de 1929). Tradução de Ernildo Stein. São 

Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os Pensadores). 

 

HUME, D. Investigações sobre o Entendimento Humano e sobre os Princípios da Moral. (Seções 2, 

3, 4 e 7). Tradução de José Oscar Almeida Marques. São Paulo: UNESP, 2004. 

 

KANT, I. Crítica da Razão Pura. (Introdução e Estética Transcendental). Tradução de Valério 

Rohden e Udo Baldur Moosburger. Col. “Os Pensadores”. São Paulo: Abril Cultural, 1980.  

 

______. Fundamentação da metafísica dos costumes. (Primeira e Segunda seções). Tradução de 

Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, Barcarolla, 2009. 

 

NIETZSCHE, F. Genealogia da moral. (Segunda dissertação). Tradução de Paulo César de Souza. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2004. 

 

PLATÃO. A República. (livros V, VI eVII). Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 

 

ROUSSEAU, J. J. O contrato social. (Livro II). Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

 

SCHOPENHAUER, A. Sobre o fundamento da moral. (III – Fundação da Ética). Tradução de 

Maria Lúcia Cacciola. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 



 

 

VII – RESULTADOS 

 

1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final 7,0 (sete) ou superior. A 

ocupação das vagas dar-se-á em função da classificação dos candidatos. 

 

2. A média final resultará da média das notas obtidas (Etapa 2 x 2 + Etapa 3) ÷ 3. A prova de língua 

estrangeira não será considerada para o cálculo das médias finais dos aprovados. 

 

3. Em caso de empate, serão considerados como critério de desempate, nesta ordem: a) maior nota 

da prova escrita; b) maior nota da arguição. 

 

 

VIII - CALENDÁRIO DO EXAME DE SELEÇÃO 

 

1. Inscrições: Presencial:  24/10/2016 a 24/11/2016; por via postal: 24/10/2015 a 18/11/2016 

2. Divulgação das inscrições homologadas: 29/11/2016 

(prazo para recursos: 29/11 a 30/11/2016) 

3. Avaliação de projetos: de 30/11/2016 a 05/12/2016 

4. Divulgação da relação de candidatos com projetos aprovados: 05/12/2016 

(prazo para recursos: 05/12/2016 a 06/12/2016) 

5. Prova escrita: 07/12/2016 

6. Divulgação da relação de candidatos aprovados na prova escrita: 12/12/2016 

(prazo para recursos: 12/12/2016 a 13/12/2016) 

7. Arguição sobre o projeto: 14/12/2016 a 15/12/2016 

8. Divulgação do resultado da arguição sobre o projeto: 15/12/2016 

(prazo para recursos: 15 a 16/12/2016) 

9. Prova de língua estrangeira: 19/12/2016. 

10. Divulgação da avaliação da prova de língua estrangeira: 20/12/2016 

(prazo para recursos: 20 a 21/12/2016)  

11. Resultado final: 22/12/2016 

 

Observação: As fases do exame de seleção serão realizadas no prédio do PPG (ICHS), na sala 5,  

sala do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL-UFRRJ). Os resultados de cada fase do 

processo seletivo, assim como os horários para as realizações das avaliações, serão divulgados no 

sítio eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (PPGFIL-UFRRJ), na seção “Editais”: <http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgfil>. Em 

hipótese alguma serão fornecidos resultados por telefone ou qualquer outro meio de divulgação 

diferente do que foi informado no presente Edital. 

 

IX – COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Affonso Henrique Vieira da Costa (Presidente) 

Alice Bitencourt Haddad 

Danilo Bilate 

Renato Valois Cordeiro 

 

 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  
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Seropédica, 03 de outubro de 2016. 

 

Pedro Hussak Van Velthen Ramos 

 Coordenador do PPGFIL/UFRRJ 

ANEXO I 

MODELO DE ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

CAPA 

 

Na capa devem estar indicados: o nome do candidato, o título do projeto e a linha de pesquisa. 

 

TÍTULO 

 

O título deve permitir uma identificação prévia da proposta da pesquisa. É recomendável a presença 

de um subtítulo breve e explicativo, contendo a questão central a ser investigada, caso tal 

informação não esteja presente no título. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Delimitação do objeto e problema de pesquisa 

 

Neste item, deve ser exposto, com clareza, o objeto de pesquisa e a formulação do(s) problema(s) 

de pesquisa. 

 

II. JUSTIFICATIVA 

 

Fundamentação Filosófica para o problema de pesquisa. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Trata-se da definição das Metas da Investigação. Este item deve ser, de preferência, exposto em 

tópicos (iniciados por verbos no infinitivo: demonstrar, estabelecer, comparar etc.), podendo conter 

um objetivo geral e outros específicos. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

 

Aqui o candidato deverá apresentar um levantamento inicial de bibliografia que pretende usar para 

o trabalho de pesquisa, bem como as referências consultadas para a elaboração do projeto.  

 

A bibliografia deve ser apresentada segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 



ANEXO II 

 

LINHAS DE PESQUISA 

(Para informações mais detalhadas sobre projetos, atuação e pesquisa dos orientadores, 

consultar os respectivos Currículos Lattes) 

 

 

Linha 1 – Subjetividade, Ética e Política 

 

Danilo Bilate – Currículo: http://lattes.cnpq.br/3430633698914755  

 

José Nicolao Julião – Currículo: http://lattes.cnpq.br/5894462070453777  

 

Leandro Chevitarese – Currículo: http://lattes.cnpq.br/3068706676553943 

 

Pedro Hussak van Velthen Ramos – Currículo: http://lattes.cnpq.br/2002089262954285  

 

Renato Noguera dos Santos Junior – Currículo: http://lattes.cnpq.br/7589245190503189  

 

Walter Valdevino Oliveira Silva – Currículo: http://lattes.cnpq.br/1105208560294285 

 

Vilmar Debona – Currículo: http://lattes.cnpq.br/5992703653122811  

 

 

Linha 2 – Ontologia, Conhecimento e Linguagem 

 

Eduardo Gomes de Siqueira – Currículo: http://lattes.cnpq.br/8033797970045783  

 

Renato Valois Cordeiro – Currículo: http://lattes.cnpq.br/1226279341484012 

 

Affonso Henrique Vieira da Costa – Currículo: http://lattes.cnpq.br/7726984773437679  

 

Alessandro Bandeira Duarte – Currículo: http://lattes.cnpq.br/6161760196869424 

 

 

Linha 3 – Filosofia Antiga e Recepção 

 

Admar Almeida da Costa – Currículo: http://lattes.cnpq.br/8649832887633328  

 

Alice Bitencourt Haddad – Currículo: http://lattes.cnpq.br/6118912392644123  

 

Cristiane Azevedo – Currículo: http://lattes.cnpq.br/9947230354475901 

 

Francisco José Dias de Moraes – Currículo:  http://lattes.cnpq.br/1193021237189562 
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