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As inscrições para preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Filosofia são gratuitas e estarão abertas de 13 a 27 de outubro de 2014, conforme 

segue: 

 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

a) Formulário de inscrição – arquivo único em PDF - Preencher o formulário on-line 

(atenção para as instruções iniciais de preenchimento). 

Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, acessando, 

em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na 

carteira de identidade estudantil. 

Após concluir a inscrição no sistema SIGA, imprimir, assinar e escanear o documento. 

 

b) Histórico Escolar de Graduação e, se houver, de Pós-Graduação – arquivo único em PDF. 

 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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c) Curriculum Vitae ou Lattes atualizado, não documentado, contendo informações acerca 

de iniciação científica (bolsa, orientador, tema), quando existente – arquivo único em PDF. 

 

d) Projeto de pesquisa claramente definido e articulado sobre tema ou problema filosófico 

precisamente delimitado – arquivo único em PDF com, no máximo, 3000KB. 

 

A apresentação de Projeto de Pesquisa é facultativa apenas aos candidatos à Linha de Pesquisa em 

Lógica, que se submeterão a entrevista e/ou prova específica em Lógica. Para todas as demais 

Linhas de Pesquisa, a apresentação de Projeto de Pesquisa é obrigatória. 

 

Quando do preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deverá indicar o orientador 

pretendido, de acordo com a lista de professores disponíveis para orientação. Se não o fizer, caberá 

à Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia encaminhar o Projeto de Pesquisa ao professor que 

lhe pareça mais adequado. 

 

Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados com o 

nome e sobrenome do(a) candidato(a), seguido da identificação do arquivo entre 

parênteses. Ex.: José da Silva (inscrição), José da Silva (histórico), José da Silva 

(curriculum), José da Silva (projeto). 

 

 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

Para realizar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar os arquivos (Curriculum Vitae ou Lattes, 

Projeto de Pesquisa) e documentos digitalizados (Formulário de inscrição, Histórico Escolar), todos 

identificados, em formato PDF e com, no máximo, 3000KB, ao endereço eletrônico 

selecaofilosofia@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 13 de outubro de 2014 e 23 horas 

e 59 minutos do dia 27 de outubro de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos completos. O 

candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte endereço: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, acessando, em seguida, o 

SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

 

 

A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.  

 

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos já recebidos pela Secretaria de Pós-Graduação. 

 

 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/fi/selecao/2015/Lista%20de%20professores%20orientadores%202015.pdf
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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3. REQUISITOS PARA ADMISSÃO COMO ALUNO REGULAR DO PROGRAMA 

 

a) Possuir Diploma de Curso Superior. 

 

b) Ser aprovado no Exame de Seleção. 

 

c) Comprovar proficiência em língua portuguesa e em pelo menos uma língua estrangeira, se 

candidato ao Mestrado, e pelo menos duas, se candidato ao Doutorado, sendo elegíveis as 

línguas alemã, francesa, inglesa e italiana modernas. No caso de Projetos de Doutorado em 

História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Medieval e História da Filosofia 

Moderna, acrescentem-se como línguas elegíveis para demonstração de proficiência o 

grego clássico (para História da Filosofia Antiga) e o latim (para História da Filosofia 

Medieval e Moderna). 

 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo é anual e ocorre em três etapas: 

 Análise de Projetos de Pesquisa, Históricos Escolares e Curricula. 

 Entrevistas e Provas Específicas. 

 Exame de Línguas Modernas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA DAS ETAPAS: 

 

4.1. Análise de Projetos de Pesquisa, Histórico Escolares e Curricula – etapa eliminatória 

– considerar-se-ão os seguintes critérios: 

 

 Nível de elaboração conceitual do projeto e viabilidade de sua execução nos prazos 

previstos. 

 Adequação do projeto às Linhas de Pesquisa do Programa. 

 Adequação do Curriculum ao projeto apresentado, bem como às Linhas de Pesquisa do 

Programa. 

 Experiência em pesquisa (iniciação científica ou equivalente). 

 Disponibilidade de orientação por parte dos professores do Programa. 

 

Para os candidatos na Linha de Pesquisa em Lógica, que não apresentarem Projetos, serão 

avaliados apenas o Histórico Escolar e o Curriculum Vitae. 

 

4.2. Entrevistas e Provas Específicas – etapa eliminatória – os candidatos aprovados na fase 

anterior poderão ser submetidos à entrevista e/ou prova específica, a critério da Subcomissão 

de Pós-Graduação em Filosofia. 

 

Observações: 

a) Exame de Línguas Clássicas (grego e latim): 

Candidatos com projetos de Doutorado em História da Filosofia Antiga poderão ser 

submetidos à prova específica de conhecimentos de língua grega, a critério da 

Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia. 

Candidatos com projetos de Doutorado em História da Filosofia Medieval e História da 

Filosofia Moderna poderão ser submetidos à prova específica de conhecimentos em Latim 
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(no caso de História da Filosofia Moderna, se as principais obras a serem analisadas na 

pesquisa estiverem em latim), a critério da Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia. 

O exame de proficiência em língua clássica substituirá o exame de proficiência em uma 

língua moderna, de modo que os candidatos ao Doutorado aprovados em exames de 

línguas clássicas ficam obrigados, na terceira etapa do processo seletivo (ver 4.3. Exame 

de Línguas Modernas), a demonstrar proficiência em apenas uma língua moderna (entre 

inglês, francês, alemão ou italiano). 

A aplicação do exame de línguas clássicas não é uma escolha facultada aos candidatos 

com projetos em outras áreas que não sejam as três acima indicadas. 

 

b) Os candidatos na Linha de Pesquisa em Lógica submeter-se-ão a entrevista e/ou prova 

específica em Lógica. 

 

4.3. Exame de Línguas Modernas – etapa eliminatória para o Mestrado – os candidatos 

aprovados nas fases anteriores deverão se submeter a teste de proficiência em língua moderna, 

sendo elegíveis as línguas alemã, francesa, inglesa e italiana, salvo quando já possuírem 

proficiência, hipótese em que a documentação comprobatória autenticada deve ser 

encaminhada, no período especificado (ver 6. Cronograma), para análise e aprovação da 

Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia. 

 

As condições e requisitos do exame de proficiência são os seguintes: 

 

a) Candidatos ao curso de Mestrado deverão demonstrar proficiência em uma língua 

moderna (alemã, francesa, inglesa e italiana), sendo o exame de línguas modernas 

eliminatório. 

 

b) Candidatos ao curso de Doutorado (exceto os candidatos que, a critério da Subcomissão 

de Pós-Graduação em Filosofia, devam se submeter ao Exame de Línguas Clássicas) 

deverão demonstrar proficiência em duas línguas modernas (alemã, francesa, inglesa e 

italiana). Durante o processo seletivo, o candidato deverá se submeter ao exame de 

proficiência em uma língua e terá direito a fazer outro exame no ano seguinte (Processo 

Seletivo 2015/2016). A comprovação da proficiência em duas línguas deverá ser feita até 

dezembro/2015. 

 

c) Candidatos ao Doutorado que, por exigência da Subcomissão de Pós-Graduação em 

Filosofia, tenham demonstrado proficiência em uma língua clássica deverão demonstrar 

proficiência em apenas uma das línguas modernas elegíveis. Se o candidato tiver sido 

aprovado no exame de língua clássica e for reprovado no exame de língua moderna, terá o 

direito de refazer este último no ano seguinte. 

 

d) No exame de língua moderna não haverá consulta a dicionário. 

 

 

5. RESULTADOS 
 

Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no site 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/filosofia/ . Não serão fornecidas informações por telefone sobre os 

resultados do processo de seleção. A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-

Graduação do IFCH não se responsabilizam por informações que venham a ser transmitidas por 

telefone.  

http://www.ifch.unicamp.br/pos/filosofia/
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6. CRONOGRAMA 

 

 

de 13 a 27/10/2014 Inscrições on-line 

 

17/11/2014 após 17h00 Divulgação do resultado da análise dos Projetos, Históricos 

Escolares e Curricula (1ª fase) e convocação dos candidatos para as 

Entrevistas e Provas Específicas (2ª fase) 

 

17 a 28/11/2014 Entrega dos documentos comprobatórios da proficiência e 

solicitação de dispensa da prova de línguas 

 

24 a 28/11/2014 Entrevistas (2ª fase) 

 

24 a 28/11/2014 Prova específica – Lógica (2ª fase) 

 

24/11/2014 Prova específica – exame de língua clássica – grego, latim (2ª fase) 

 

01/12/2014 após 17h00 Divulgação do resultado das Entrevistas e Provas Específicas (2ª 

fase) e convocação dos candidatos para o Exame de Línguas 

Modernas (3ª fase) 

 

04/12/2014 Exame de Línguas Modernas (3ª fase) 

 

09/12/2014 após 17h00 Resultado Final 

 

 


