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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

MESTRADO E DOUTORADO 

PROCESSO SELETIVO 2013/2014 
 

EEDDIITTAALL  
 
 
As inscrições para preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia estarão abertas conforme segue: 
 
I. INSCRIÇÕES: 
 



 

2 

 

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia são gratuitas e poderão ser feitas de três maneiras 
(lembrando que o formulário de inscrição obrigatoriamente deve ser preenchido on 
line): 
 

a) Internet; 
b) Presencial; 
c) Correios. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

SELETIVO: 
1) Curriculum vitae/lattes atualizado, não documentado, incluindo informações 

acerca de iniciação científica (bolsa, orientador e tema), se for o caso. 
2) Histórico Escolar de Graduação e se houver, de Pós-Graduação. 
3) Formulário de Inscrição - Preencher on line (*ATENÇÃO PARA AS 

INSTRUÇÕES INICIAIS), imprimir, assinar. 
4) Projeto de Pesquisa claramente definido e articulado sobre tema ou 

problema filosófico precisamente delimitado. 
5) Projeto de Pesquisa e o Curriculum vitae em arquivos formato PDF, 

identificados individualmente com o nome do candidato e identificação do 
arquivo (Exemplo: Jose_Sampaio_Projeto_Pesquisa, 
Jose_Sampaio_curriculo, Jose_Sampaio_Ficha_inscricao), observando que  
cada arquivo deverá ter 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. 
 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1346426446915
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1346426446915oc
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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. 
 
Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela 
secretaria de Pós-graduação 
 
 O material apresentado para a seleção não será devolvido e será 

eliminado no prazo de 15 dias após o resultado final do Processo 
Seletivo 

 
a) INSCRIÇÕES VIA INTERNET 

 
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on line e encaminhar os 
arquivos (Projeto de Pesquisa, Curriculum vitae, Formulário de inscrição) e 
documentos digitalizados (Histórico Escolar), todos em formato PDF, observando 
que cada arquivo deverá ter no máximo 3000KB, ao endereço eletrônico 
selecaofilosofia@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 01 de outubro de 
2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de outubro de 2013, 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. 
 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/fi/selecao/2014/Lista%20de%20professores%20orientadoresok2014.pdf
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1346426446915
mailto:selecaofilosofia@gmail.com
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A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos 
e documentos. O candidato poderá acompanhar o andamento da inscrição no site 
Siga DAC 
 

b) INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 
 
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on line e comparecer 
pessoalmente na Secretaria de Pós-Graduação do IFCH, munido dos documentos 
necessários e imprescindíveis para a realização da inscrição, podendo a entrega 
dos documentos ser realizada também por Procurador (procuração simples), no 
período de 01 a 15 de outubro de 2013, observados o horário de funcionamento e 
o endereço da Secretaria, a seguir descritos: 
 
Secretaria de Pós-Graduação 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
Rua Cora Coralina, s/nº, Campinas/SP, CEP 13083-896. 
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira (exceto feriados), 
das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. 
 
O candidato deverá apresentar uma via impressa de cada um dos documentos 
necessários e um CD devidamente identificado contendo os arquivos (em formato 
PDF, observando que cada arquivo deverá ter no máximo 3000KB) e identificados 
com nome completo do candidato e nome do arquivo: Projeto de Pesquisa / 
Curriculum vitae/lattes. 
 

c) INSCRIÇÕES VIA CORREIOS 
 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/siga_candidatos/
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1346426446915
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O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on line e encaminhar todos os 
documentos necessários e imprescindíveis para a realização da inscrição, no 
período de 01 a 15 de outubro de 2013, ao seguinte endereço: 
 
Secretaria de Pós-Graduação 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
A/C Maria Rita 
Rua Cora Coralina, s/nº, Campinas/SP, CEP 13083-896. 
 
O candidato deverá encaminhar uma via impressa de cada um dos documentos 
necessários e um CD devidamente identificado, contendo os arquivos (em formato 
PDF, observando que cada arquivo deverá ter no máximo 3000KB) e identificados 
com nome completo do candidato e nome do arquivo: Projeto de Pesquisa / 
Curriculum vitae/lattes. 
 
Será observada a data de postagem dos documentos, porém estes deverão 
chegar à Secretaria de Pós-Graduação até 18/10/2013. 
 
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por falhas nos 
serviços dos Correios ou outros fatores que impossibilitem o recebimento dos 
documentos. 
 
II. REQUISITOS PARA ADMISSÃO COMO ALUNO REGULAR DO PROGRAMA: 

1) Possuir Diploma de Curso Superior. 
2) Ser aprovado no Exame de Seleção. 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1346426446915
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3) 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). 

 
III. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo é anual e será realizado em três etapas: 

1) Análise de projetos, Históricos Escolares e Curricula. 
2) Entrevistas e Provas Específicas. 
3) Exame de Línguas Modernas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA DAS ETAPAS: 
 

1) Análise de Projetos, Históricos Escolares e Curricula – considerar-se-ão 
os seguintes critérios: 
 
a) nível de elaboração conceitual do projeto e viabilidade de sua execução 

nos prazos previstos; 
b) adequação do projeto às Linhas de Pesquisa do Programa; 
c) adequação do curriculum ao projeto apresentado, bem como às Linhas 

de Pesquisa do Programa; 
d) experiência em pesquisa (iniciação científica ou equivalente); 
e) disponibilidade de orientação por parte dos professores do Programa. 
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Para os candidatos nas Linhas de Pesquisa em Lógica, que não 
apresentarem Projetos, serão avaliados apenas o Histórico Escolar e o 
Curriculum vitae. 

 
2) Entrevistas e Provas Específicas - 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): a critério da Subcomissão 
de Pós-Graduação em Filosofia, candidatos com projetos de Doutorado em 
História da Filosofia Antiga poderão ser submetidos à prova específica de 
conhecimentos de língua grega, e candidatos com projetos de Doutorado 
em História da Filosofia Medieval e História da Filosofia Moderna poderão 
ser submetidos à prova específica de conhecimentos de língua latina (no 
caso de História da Filosofia Moderna, se as principais obras a serem 
analisadas na pesquisa estiverem em Latim, e sempre 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 candidatos ao 
Doutorado aprovados em exames de línguas clássicas ficam obrigados, na 
terceira etapa do processo seletivo (ver abaixo – 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 nas Linhas de Pesquisa em Lógica submeter-se-ão a 
entrevista e/ou prova específica em Lógica. 
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3) Exame de Línguas Modernas – 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 abaixo – 
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 
2014/2015). A comprovação da proficiência em duas línguas deverá ser 
feita até dezembro/2014. 
 
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 
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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. 

 
IV. RESULTADOS 
Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-
Graduação no site 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. 
 
V. CRONOGRAMA 

 
01 a 15/10/2013 Inscrições 

04/11/2013 após as 
16h00 

Divulgação do resultado da análise de 
Projetos, Históricos Escolares e Curricula e 
convocação dos candidatos para a 2ª fase 
(Entrevistas e provas específicas) 

11 a 14/11/2013 Entrevistas 

11/11/2013 
Prova específica - exame de línguas clássicas 
– latim e grego 

11 a 14/11/2013 Entrevista – Lógica 

04 a 12/11/2013 
Período para entrega/chegada dos 
documentos comprobatórios de proficiência 
em línguas. 

22/11/2013 após as 
16h00 

Divulgação do resultado da análise dos 
documentos comprobatórios de proficiência 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/filosofia
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em línguas. 
22/11/2013 após as 
16h00 

Divulgação do resultado das entrevistas e 
provas específicas e convocação dos 
candidatos para a 3ª fase (Exame de Línguas 
Modernas) 

29/11/2013 Exame de Línguas Modernas 
11/12/2013 após as 
16h00 

Divulgação do resultado do exame de línguas 
modernas 

11/12/2013 após as 
16h00 

Divulgação do resultado final 

 
 


