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PROCESSO SELETIVO 2016/2017 

INGRESSO 1º SEMESTRE 2017 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

 

RETIFICAÇÃO 1 – EDITAL PPGF 1/2016 

 

 

Exclua-se do Edital PPGF 1/2016 o item 2.1 b. Os itens 2.1. e 2.3 passam a ter a seguinte redação: 

 

2.1. REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO DOUTORADO 

 

a) Possuir Diploma de Curso Superior. 

 

c) Ser aprovado no Exame de Seleção. 

 

d) Comprovar proficiência em língua portuguesa e em pelo menos duas línguas estrangeiras, 

sendo elegíveis as línguas alemã, francesa, inglesa e italiana. 

 

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). 

 

2.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO 

 

a) Formulário de inscrição – arquivo único em PDF. 

Preencher o formulário on-line, que será disponibilizado somente no período de inscrição, no 

Sistema de Gestão Acadêmica SIGA – Ingresso na Pós-Graduação 

(http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/). Preencher os dados conforme 

instruções iniciais e clicar em imprimir para gerar o arquivo. 

Atenção: a foto 3x4 exigida pelo SIGA será usada na carteira de identidade estudantil, não sendo 

possível sua substituição. 

 

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

pretendido, de acordo com a lista de professores disponíveis para orientação, conforme ANEXO 

I deste Edital. Se não o fizer, caberá à Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia encaminhar 

o Projeto de Pesquisa ao professor que lhe pareça mais adequado. 

 

b) Histórico Escolar de Graduação – arquivo único em PDF. 

 

c) Histórico Escolar de Pós-Graduação – documento facultativo – arquivo único em PDF. 

 

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

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

 

f) Projeto de Pesquisa claramente definido e articulado sobre tema ou problema filosófico 

precisamente delimitado, seguindo o modelo requerido pela FAPESP, e cuja descrição pode ser 

encontrada em http://www.fapesp.br/253 – arquivo único em PDF com, no máximo, 3000KB. 

 

O Projeto de Pesquisa é obrigatório para todos os candidatos, e deve ser apresentado no formato 

acima especificado (FAPESP). Apenas para os candidatos à Linha de Pesquisa em Lógica o 

projeto pode ser curto e breve (mínimo de 2 páginas), contendo: 

 a especificação do tópico geral que o candidato deseja desenvolver; 

 a razão pela qual deseja realizar este estudo na UNICAMP.  

 

g) Declaração de optante por cota de ingresso – arquivo único em PDF – documento 

obrigatório apenas para os optantes pelas cotas de ingresso. 

Os candidatos negros/indígenas poderão optar pelas cotas de ingresso (veja item 2 deste Edital). 

Para isso, devem apresentar uma declaração, devidamente assinada, na qual conste: 

 que o candidato se autodeclara negro ou indígena; 

 que o candidato opta pelas cotas de ingresso.  

 

Exemplo de declaração:  

Eu, José da Silva, RG nº 20202020, declaro ser negro e opto pela participação no Processo 

Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (Edital PPGF 1/2016) pelo sistema de 

cotas.  

 

h) Comprovante de proficiência – arquivo único em PDF – apenas para candidatos que já 

possuem proficiência (veja item 2.5.5. deste Edital). 

 

Caso o candidato já possua proficiência em duas línguas modernas, deverá digitalizar os 

comprovantes em um único arquivo. 

 

Campinas, 22 de setembro de 2016. 
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