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Edital 003/2016 

 

EDITAL DE SELEÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

(MESTRADO/TURMA 2017)  

 

Este edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, em 

reunião do dia 10/08/2016 em conformidade com o Regimento do Programa de Mestrado 

em Filosofia e de acordo com as exigências da Resolução 11/2010 do CEPE, cuja 

Comissão de Seleção foi formada pelos seguintes Professores: Prof. Dr. José Luchi 

(Presidente), Profa. Dra. Barbara Botter e Prof. Dr. Rafael Paes. 

 

1. VAGAS 

As vagas para admissão ao Curso de Mestrado em Filosofia da Universidade Federal do 

Espírito Santo, para ingresso no primeiro semestre de 2017, estão condicionadas à 

disponibilidade de vagas dos professores permanentes e colaboradores do Programa, 

conforme Anexo II, em um total de 20 (vinte) vagas. As vagas não serão obrigatoriamente 

preenchidas. O Curso de Mestrado é presencial e funciona prioritariamente no turno 

diurno. Exige-se do mestrando, no mínimo, 20 (vinte) horas de dedicação semanal às 

diversas atividades do Curso. 

 

2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Integrada dos Programas de Pós-Graduação 

(SIP), Av. Fernando Ferrari nº 514, CEP 29075-910, Campus Goiabeiras, Prédio 

Administrativo da Pós-Graduação Bárbara Weinberg, Térreo, de 2ª a 6ª feira, do dia 

17/10/2016 a 18/11/2016, no horário de 7h às 19h, onde também serão fornecidas as 

informações complementares aos candidatos. As inscrições via SEDEX, enviadas ao 

endereço acima, e cujo destinatário deve ser o Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia/UFES, serão aceitas desde que a data de postagem seja até o dia 18/11/2016. 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

Para se inscrever à seleção do Curso de Mestrado em Filosofia, o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos: a) Ficha de inscrição (disponível na Secretaria 

Integrada de Programas de Pós-Graduação, a SIP, e no site http://www.filosofia.ufes.br), 

http://www.filosofia.ufes.br),/
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devidamente preenchido, com 1 (uma) fotografia 3x4; b) cópia autenticada do diploma de 

graduação expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou 

documento emitido por órgão acadêmico responsável que comprove que o candidato está 

em condições de colar grau antes da data da matrícula; c) comprovante de quitação 

eleitoral emitido pela justiça eleitoral 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) e militar, no 

caso de candidato brasileiro; ou documentos exigidos pela legislação específica, no caso de 

estrangeiro; d) cópias da carteira de identidade e CPF, no caso de brasileiro, ou 

documentos exigidos pela legislação específica, no caso de estrangeiro; e) Currículo 

impresso no formato da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br); f) 3 (três) exemplares do 

projeto de dissertação, redigido conforme normas contidas no Anexo I. Com exceção da 

“Ficha de Inscrição”, todos os documentos listados devem ser entregues na SIP em 

envelope lacrado. 

 

O deferimento do pedido de inscrição será feito pela Comissão de Seleção, que examinará 

toda a documentação apresentada. O resultado será divulgado no dia 23/11/2016 a partir 

de 18h em lista afixada na Secretaria Integrada de Programas de Pós-Graduação e no site 

http://www.filosofia.ufes.br. 

 

4. PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

O candidato deverá entregar 3 (três) exemplares de seu Projeto de Dissertação (área de 

concentração em Filosofia) no ato de inscrição, na Secretaria Integrada dos Programas de 

Pós-Graduação (sip.ufes@gmail.com – 4009-2524), indicando o possível Orientador. A 

descrição dos docentes que compõem a área de concentração em Filosofia está no Anexo 

II. O Projeto de dissertação deverá ser redigido conforme normas contidas no Anexo I. A 

não entrega do Projeto de Dissertação acarretará a eliminação do candidato do processo 

seletivo. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo de Seleção consta das seguintes Etapas: 

 

Primeira Etapa: Avaliação preliminar e de caráter eliminatória do Projeto de Pesquisa 

realizada pelo possível orientador indicado pelo candidato ou indicado pela Comissão de 

Seleção, seguida de arguição realizada pela Comissão de Seleção e pelo possível 

orientador dos candidatos cujos Projetos foram aprovados preliminarmente. Nela, o 

candidato será arguido a respeito de seu projeto.  

 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
http://www.filosofia.ufes.br./
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Datas das arguições dos projetos: 28, 29 e 30/11/2016 das 08h às 18h, conforme horário a 

ser estabelecido pela Comissão de Seleção por meio de escala de horários, e divulgado no 

quadro de avisos da SIP e pelo site do Programa: http://www.filosofia.ufes.br/ 

Os projetos serão arguidos e aprovados ou não de acordo com a avaliação da Comissão de 

Seleção em conjunto com o possível orientador. Em caso de não aprovação do projeto, o 

candidato estará automaticamente eliminado. 

 

Critérios de Avaliação da Primeira Etapa: 1) Coerência e pertinência do projeto 

apresentado do ponto de vista formal. Os itens que devem constar obrigatoriamente nos 

projetos encontram-se no Anexo I; 2) Coerência na argumentação das ideias, tanto em 

relação à envergadura e profundidade teórica do Projeto, incluindo um consistente 

referencial teórico que fundamente adequadamente as ideias, quanto na arguição oral; 3) 

Viabilidade de realização do projeto dentro da duração do Curso de Mestrado; 4) 

Adequação plena do projeto às Linhas de Pesquisa do Programa, bem como ao perfil de 

pesquisa dos respectivos professores. 

 

Divulgação dos resultados da 1ª fase: 01/12/2016. Resultado no quadro de avisos da SIP e 

online na página do programa: http://www.filosofia.ufes.br. 

 

Segunda Etapa: prova escrita sobre duas questões formuladas pela Comissão de Seleção 

a respeito da seguinte bibliografia: 

 

1) ARISTÓTELES, Metafísica, livro I. Tradução de Giovanni Reale: São Paulo: Loyola, 

2002.  

Informação para os alunos: É possível baixar o texto no site seguinte: 

http://docslide.com.br/documents/aristoteles-metafisica-edicao-de-giovanni-reale-

2vpdf.html 

 

2) HEIDEGGER, Martin. A questão da técnica. Tradução: Emmanuel Carneiro Leão. In: 

Ensaios e Conferências. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 11-38. 

 

3) HABERMAS, J. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Tradução: Flávio 

Beno Siebeneichler, vol II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, pp 9-56; (Cap 

VII: Política deliberativa – Um conceito procedimental de democracia) 

 

A Comissão de Seleção elaborará uma questão para cada texto. Na ocasião da prova, será 

realizado o sorteio de duas questões para serem respondidas pelos candidatos. A prova 

receberá uma pontuação de zero a dez. Os candidatos que receberem nota inferior a 7,0 

(sete) estarão automaticamente eliminados. 
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Data do exame: 02/12/2016 das 8h às 12h. 

 

A prova escrita será realizada de acordo com os seguintes critérios: 

I. O candidato não poderá consultar qualquer tipo de material; 

II. O candidato será identificado pelo número de inscrição, e não pode, sob pena de ser 

eliminado do Processo Seletivo, identificar-se por nome na prova; 

III. Os conteúdos da prova serão desenvolvidos a partir da bibliografia do item 5; 

IV. O candidato disporá de, no máximo, quatro horas para a elaboração da prova; 

V. A avaliação da prova será feita com base nos seguintes critérios: a) Atendimento 

ao foco das questões – o candidato deverá responder ao que se pergunta; b) 

Conhecimento do assunto – o candidato deverá sustentar o raciocínio, fundamentado 

na bibliografia designada, e demonstrar capacidade de formulação própria. 

 

Divulgação dos resultados da 2ª Etapa: 07/12/2016. Resultado no quadro de avisos da 

SIP e online na página do programa: http://www.filosofia.ufes.br. 

 

Terceira Etapa: prova de proficiência em língua estrangeira (Inglês, Francês, Alemão ou 

Italiano) que consistirá em tradução de texto filosófico escrito originalmente na língua do 

filósofo selecionado. Será permitido o uso privativo de dicionário da língua escolhida, 

sem compartilhamento com outros candidatos. A prova receberá pontuação de 0 (zero) a 

10 (dez) e terá caráter eliminatório, caso o candidato obtenha nota inferior a 6,0 (seis). 

 

Data do exame: 08/12/2016, das 8h às 12h. O exame terá duração de 4 (quatro) horas. 

 

Divulgação dos resultados da 3a Etapa: 09/12/2016. Resultado no quadro de avisos da SIP 

e online na página do programa: http://www.filosofia.ufes.br 

 

Obs.: estará automaticamente desligado do processo seletivo o candidato que faltar a 

qualquer uma das etapas da seleção, ou chegar com atraso superior a 15 (quinze) minutos 

do horário estabelecido ou não apresentar Documento de Identidade e o Cartão de 

Inscrição para o acesso ao local de aplicação da prova escrita. 

 

Recursos e resultados: 

Será garantido ao candidato o acesso às suas provas. O prazo de protocolo de possíveis 

recursos para cada etapa é de 48 horas a partir da publicação do resultado, podendo o 

candidato prestar a prova subsequente sub judice. A Comissão de Seleção julgará os 

recursos. Assim, o recurso garantirá ao candidato a possibilidade de realizar a etapa de 

seleção seguinte, mas não garantirá sua aprovação, caso seu recurso seja negado. Em 
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caso de um ou mais candidatos terminarem empatados, os critérios de desempate serão 

os seguintes, pela ordem: 1) Maior nota na prova de conhecimento (Segunda Etapa); 2) 

Maior nota na Prova de Proficiência (Terceira Etapa); permanecendo ainda o empate, o 

candidato com maior idade terá precedência. 

 

A listagem com o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo com sua respectiva 

classificação será publicada no dia 15/12/2016 no quadro de avisos SIP e no site 

http://www.filosofia.ufes.br. 

 

Conforme o Art. 14º do Regimento do PPGFIL, para admissão ao Curso de Mestrado em 

Filosofia, o candidato deve: 

a) Ser aprovado no exame do processo seletivo, 1ª etapa, com nota mínima de 7,0 (sete), 

mediante prova escrita de conhecimento, sendo esta de caráter eliminatório; 

b) Ser aprovado em exame de língua estrangeira com nota mínima de 6,0 (seis), sendo 

esta prova de caráter eliminatório; 

c) Ser considerado aprovado na arguição sobre o projeto; 

d) A ordem de classificação geral será decrescente a partir da média aritmética atribuída a 

cada candidato; 

e) O candidato classificado é aquele que conseguiu a nota mínima exigida em todas as 

etapas do processo seletivo, respeitando-se a ordem classificatória e o número de vagas. 

 

6. CRONOGRAMA 

O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

- Inscrição dos candidatos: 17/10/2016 a 18/11/2016. 

- Resultado da homologação das inscrições: 22/11/2016. 

 

- 1ª Etapa: Avaliação preliminar e de caráter eliminatória dos Projetos de Pesquisa pelo 

possível Orientador, seguida de Arguição dos candidatos aprovados. 

- Divulgação dos Projetos aprovados preliminarmente e indicação de local, data e horário 

das arguições com os candidatos aprovados: 25/11/2016 até 20h. 

- Arguição dos projetos aprovados com o candidato, bem como com os membros da 

Comissão de Seleção e com o possível Orientador: 28, 29 e 30 de novembro de 2016. 

- Divulgação dos resultados da Primeira Etapa: 01/12/2016. Resultado no quadro de 

avisos da SIP e online na página do programa: http://www.filosofia.ufes.br 

 

- 2ª Etapa: prova escrita sobre os textos indicados na bibliografia para os aprovados na 1ª 

Etapa: 02/12/2016, das 8h às 12h. 

- Apresentação dos resultados da 2a Etapa: 07/12/2016 
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- 3ª Etapa: prova de proficiência em Língua Estrangeira para os aprovados na 2ª Etapa: 

08/12/2016 das 8h às 12h 

- Apresentação dos resultados da 3a Etapa: 09/12/2016 

 

- Homologação dos Resultados pelo Colegiado PPGFIL: 14/12/2016 

- Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo: 15/12/2016. Resultado no quadro 

de avisos da SIP e online na página do programa: http://www.filosofia.ufes.br 

  

Não serão fornecidos resultados por telefone ou e-mail. A documentação apresentada pelos 

candidatos não aprovados poderá ser retirada em um prazo máximo de 30 dias.  

 

MATRÍCULAS: As aulas do Curso de Mestrado em Filosofia terão início no mês de 

março de 2017, quando é a previsão de ingresso dos alunos. Os candidatos aprovados e 

classificados deverão fazer sua matrícula na Secretaria Integrada dos Programas de Pós-

Graduação. Para a matrícula, será necessária a entrega da fotocópia dos seguintes 

documentos: 1) Diploma ou Certidão de Colação de Grau e Histórico Escolar do curso de 

graduação; 2) Registro Geral (Carteira de Identidade), se brasileiro, ou documentos 

exigidos pela legislação específica, no caso de estrangeiro; 3) CPF; 4) Certificado de 

Reservista (para alunos do sexo masculino); 5) Título Eleitoral; e 6) comprovante de 

quitação com a Justiça Eleitoral. 

 

7. COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Conforme Ata da Reunião Ordinária do PPGFIL do dia 06 de abril de 2016, assim ficou 

estabelecida a composição da Comissão de Bolsas: como membros titulares: Jorge 

Viesenteiner (coordenador), Marcelo Martins Barreira (coordenador-adjunto), Jorge 

Augusto da Silva Santos (membro permanente) e Wilson Luciano Onofri (representante 

discente); como membros suplentes: Ricardo da Costa (docente) e Sabrina Paradizzo Sena 

(discente). Os alunos bolsistas devem atentar-se aos critérios do PPGFIL para permanência 

e manutenção da bolsa, sob pena de cancelamento e substituição. 

 

 

 

 

 

 

http://www.filosofia.ufes.br/
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ANEXO I 

 

O projeto deve considerar obrigatoriamente as Linhas de Pesquisa do Programa, bem como o 

perfil de pesquisa do Corpo Docente. Deverá ser apresentado em três vias no prazo 

estabelecido neste edital, e deverá ter, no máximo, 15 páginas, de acordo com as normas da 

ABNT, com os seguintes itens: 

 

a) Identificação (autor, título, e o nome do possível professor para orientação); 

 

b)Resumo (até 10 linhas); 

 

c) Objetivo (delimitação clara do tema a ser pesquisado a partir de bibliografia filosófica 

pertinente à Área de Filosofia); 

 

d)Justificativa (defesa da pertinência do tema como pesquisa de dissertação de mestrado em 

filosofia, compatível com as linhas de pesquisa do PPGFIL e com o perfil de pesquisa do 

corpo docente, bem como da elaboração de adequada e rigorosa fundamentação teórica das 

hipóteses de trabalho, a fim de exprimir o grau de conhecimento e profundidade teórica da 

pesquisa); 

 

e) Plano de trabalho (descrição dos capítulos em que o tema será desdobrado e cronograma 

das etapas de realização); 

 

f)  Referências bibliográficas (com todos os textos citados no projeto e outros pertinentes ao 

desenvolvimento); 

 

g)Data e assinatura. 
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ANEXO II 

 

Professores permanentes e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Filosofia: 

 

ADRIANO CORREIA 

Temas: Ética e Filosofia Política. 

Autores: Hanna Arendt, M. Foucault, I. Kant, G. Agamben. 
 

ARTHUR ARAÚJO (COLABORADOR) 

Temas: Filosofia da Mente (e Linguagem) e Filosofia da Biologia. 

Autores: William James, Thomas Nagel, John Searle, Charles Darwin e Jakob von Uexküll. 
 

BARBARA BOTTER 

Temas: Metafísica, Ontologia, Ética, Filosofia da Natureza.  
Período da Grécia Clássica e Helenística.  

Autores: Parmênides; Platão; Aristóteles; Escolas helenísticas. 

 

CLÁUDIA PEREIRA DO CARMO MURTA 

Temas: Metafísica; Filosofia e Psicanálise. 

Autores: Platão, René Descartes, Sigmund Freud, Martin Heidegger, Jacques Lacan, Slavoj Zizek e Alain 

Badiou. 
 

IVO ASSAD IBRI (COLABORADOR) 

Temas: Semiótica, Pragmatismo, Realismo. 
Autores: Charles S. Peirce, Friedrich W. J. Schelling, William James. 

 

JORGE AUGUSTO DA SILVA SANTOS 

Temas: Metafísica, Ontologia, Linguagem, Filosofia e Mística na Antiguidade e no pensamento medieval, 
Fenomenologia e Cristianismo das origens; estratégias contemporâneas de apropriação das filosofias antiga 

e medieval.  

Autores: Agostinho, Dionísio Pseudo-Areopagita, Mestre Eckhart, Martin Heidegger, Michel Henry. 
 

JORGE LUIZ VIESENTEINER 

Temas: Ética, Metaética, Subjetividade, Linguagem, Crítica à cultura, Literatura alemã e russa. 
Autores: F. Nietzsche, S. A. Kierkegaard, A. Schopenhauer, I. Kant, J. Derrida e G. Deleuze. 

 

JOSÉ PEDRO LUCHI 

Temas: Filosofia do Direito. Filosofia Social e política 
Autores: Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Ch. Taylor. 

 

MARCELO MARTINS BARREIRA 
Temas: Ética, Filosofia Política, Filosofia da Cultura e Filosofia da Religião.  

Autores: Gianni Vattimo, Richard Rorty, Paul Ricoeur, Ernesto Laclau, Charles Taylor. 
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RAFAEL PAES HENRIQUES 

Temas: filosofia da tecnologia, crítica à metafísica, objetividade, ontologia do espaço. 
Autores: Heidegger e Nietzsche. 

 

RICARDO CORRÊA DE ARAUJO 
Temas: Neopragmatismo; Filosofia política contemporânea, especialmente as relações entre Filosofia, 

democracia, liberalismo e cultura.  

Autores: Richard Rorty, Michael Walzer e John Rawls. 

 

THANA MARA DE SOUZA 

Temas: Fenomenologia, Existencialismo, Estética, Ética, Psicanálise e Ontologia. 

Autores: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Martin Heidegger. 
 


