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PROCESSO SELETIVO 2017/2018
INGRESSO1º SEMESTRE 2018

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
MESTRADO E DOUTORADO

EDITAL PPGF 1/2017

Edital aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Unicamp em 09/08/2017, conforme Deliberação CPG/IFCH nº 148/2017.

As inscrições para preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de
Pós-Graduação em Filosofia sãogratuitas e estarão abertas de01 a 15 de outubro de2017,
conforme segue:

1. MESTRADO

Para informações detalhadas sobre o Curso de Mestrado em Filosofia da Unicamp acesse a página
institucional do Programa (http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/programa).

A admissão de alunos no Curso de Mestrado em Filosofia é feitaatravés de processo seletivo, no qual
são observadas: a qualidade dos projetos, a adequação dos projetos às linhas de pesquisa do
Programa, a experiência em pesquisa do candidato, a disponibilidade de orientação por parte dos
professores do Programa. O Programa tem como parâmetro alcançar 25% de candidatos aprovados
segundo o critério étnico-racial.

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Estadual de Campinas tem atualmente
quatro linhas de pesquisa:

� História daFilosofia;
� Lógica;
� PensamentoÉtico-Político;
� TeoriadoConhecimentoeFilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

A descrição de cada linha de pesquisa deve ser consultada em
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/596/291/linhas-pesquisa.

1.1. REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO MESTRADO - PÚBLICO ALVO

a) PossuirDiplomadeCursoSuperior.
b) SeraprovadonoExamedeSeleção.
c) Comprovarproficiência em línguaportuguesae em pelo menosuma línguaestrangeira,sendo

elegíveis as línguas alemã, francesa, inglesa e italiana.
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1.2. VAGAS

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia disponibilizará até33 (trinta e três)vagas regulares para
o curso de Mestrado, que serão preenchidas pela ordem de classificação dos aprovados. Caso o
número de candidatos aprovados seja inferior ao número máximo de vagas, as vagas remanescentes
não serão preenchidas.(acrescentado pela Retificação 1 do Edital PPGF 1/2017, de 22/08/2017).

O preenchimento das vagas depende da qualidade dos projetosapresentados, da disponibilidade de
orientação por parte do corpo docente e da aprovação em todasas etapas do processo seletivo.

Na seleção regida por este Edital, o Programa tem como parâmetro alcançar 25% de candidatos
aprovados segundo o critério étnico-racial.

1.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO

a) Formulário de inscrição– arquivoúnicoemPDF.

Preencher o formulárioon-line,que será disponibilizado somente no período de inscrição, no Site da
DAC / Estude na UNICAMP/Pós-Graduação:
(https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao). Preencher os dados
conforme instruções iniciais e clicar em imprimir para gerar o arquivo, salvando-o para posterior
envio.(acrescentado pela Retificação 2 do Edital PPGF 1/2017, de 28/09/2017).

Atenção: A foto 3x4 exigida pelo SIGA será usada na carteira de identidade estudantil, não sendo
possível sua substituição.

Não é necessário assinar a ficha de inscrição.

Quando do preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deverá indicar o orientador
pretendido, de acordo com alista de professoresdisponíveis para orientação, conformeANEXO 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 deGraduação – arquivoúnicoemPDF.

c) Curriculum Vitae ou Lattes atualizado,não documentado, contendoinformações acercade
iniciação científica (bolsa, orientador, tema), quando existente – arquivo único em PDF.

d) Projeto de Pesquisaclaramentedefinido e articulado sobre tema ou problema filosófico
precisamente delimitado, seguindo o modelo requerido pelaFAPESP, e cuja descrição pode ser
encontrada emhttp://www.fapesp.br/253– arquivo único em PDF.

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:
� aespecificação do tópicogeralqueo candidatodesejadesenvolver;
� arazão pelaqualdesejarealizaresteestudonaUNICAMP.

e) Declaração de optante por cota de ingresso –arquivoúnico emPDF– documentoobrigatório
apenas para os optantes pelas cotas de ingresso.
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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:
� queo candidatoseautodeclaranegroou indígena;
� queo candidatooptapelascotasdeingresso.

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 1/2017)pelo sistema de cotas.

f) Comprovante de proficiência– arquivoúnicoemPDF– apenasparacandidatosquejápossuem
proficiência(veja item 1.5.4. deste Edital).

OBSERVAÇÕES:

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

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos enviados à Secretaria de Pós-Graduação. Em
caso de candidatos que realizem mais de uma inscrição, somente a primeira será considerada
válida.

Tendo em vista o risco de sobrecarga no sistema, recomenda-se não enviar documentos no último dia
do período de inscrições.

O sistema para recebimento de documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas permite o
envio de arquivos até 2MB. Para o envio de arquivos maiores, ocandidato deverá enviar um arquivo
em PDF com o link de compartilhamento criado no google drive.

1.4. INSCRIÇÕES NO MESTRADO

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
são gratuitase serão feitas exclusivamente através da internet.

O candidato deverá fazer sua inscrição em dois sistemas diferentes:

� Primeiro,o candidatodeverá acessaro SistemaAcadêmico da Unicamp(SIGA - Ingressona
Pós-Graduação
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?cod
e=1497038006922), preenchendo e salvando a ficha de inscrição para posterior envio.

� Depois,deverá acessaro sistemade recebimentode documentosdo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/519/processo-seletivo),
preencher os dados e enviarexclusivamenteos documentos relacionados no item 2.3 deste
edital.

Os documentos deverão ser encaminhados no período entre08 horas do dia 01 de outubro de 2017
e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de outubro de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF.

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se responsabilizam
por solicitações de inscrição não recebidas 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.
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A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos completospela
Secretária do Programa. Será encaminhada pela Secretaria uma mensagem de confirmação do
recebimento dos arquivos em até 3 (três) dias úteis após o prazo final de inscrição.

1.5. ETAPAS DO PROCESSOSELETIVO

O processo seletivo é anual e será realizado emquatro etapas:
� Pré-seleção (primeiraanálisedoprojeto,histórico escolarecurrículo).
� Análise doprojeto,histórico escolarecurrículo.
� Entrevista.
� ExamedeLínguasModernas.

1.5.1. Pré-seleção

Etapa eliminatória. Análise preliminar do projeto de pesquisa, histórico escolar e currículo do
candidato.

Critérios:

� Nível deelaboração conceitualdoprojetoeviabilidadedesuaexecução nosprazosprevistos.
� Adequação doprojetoàsLinhasdePesquisadoPrograma.
� Adequação docurrículoaoprojetoapresentado,bemcomoàsLinhasdePesquisadoPrograma.
� Experiênciaempesquisa(iniciação científica ouequivalente).
� Disponibilidadedeorientação porpartedosProfessoresdoPrograma.

1.5.2. Análise do projeto, histórico escolar e currículo

Serão atribuídas notas aos projetos aprovados na pré-seleção. Serão aprovados nesta etapa os
candidatos não optantes que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 e os candidatos optantes que
obtiverem nota igual ou superior a 5,0.

O resultado desta etapa será divulgado juntamente com o resultado da entrevista (3ª etapa).

1.5.3. Entrevista

Serão atribuídas notas às entrevistas dos candidatos aprovados na pré-seleção. Serão aprovados nesta
etapa os candidatos não optantes que obtiverem nota igual ousuperior a 7,0 e os candidatos optantes
que obtiverem nota igual ou superior a 5,0.

Na entrevista, os candidatos serão indagados sobre o projeto de pesquisa (objetivos do projeto,
hipóteses e bibliografia) e currículo (histórico acadêmico e de pesquisa).

1.5.4. Exame de Línguas Modernas

Etapa eliminatória. Os candidatos aprovados nas fases anteriores deverão se submeter a teste de
proficiência em língua moderna, sendo elegíveis as línguasalemã, francesa, inglesa e italiana.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0.
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Candidatos que já possuírem proficiência devem encaminhar, no momento da inscrição, arquivo com
o documento comprobatório da proficiência, que será analisado pela Subcomissão do Programa. Em
caso de aprovação, o candidato deverá apresentar o documento comprobatório original ou cópia
autenticada no ato da matrícula.

Na prova de proficiência não será permitido o uso de dicionários.

1.6. RESULTADOS

Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no site
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/519/processo-seletivo.

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.

1.7. CRONOGRAMA PROCESSOSELETIVO 2017/2018 - MESTRADO

01 a 15/10/2017 Inscrições
17/11/2017 após 16h00 Divulgação do resultadoda1ª fase(pré-seleção).
17/11/2017 após 16h00 Convocação paraa3ª fase(entrevistas).

27/11/2016a30/11/2017 Entrevistas

05/12/2017 após 16h00

Divulgação dos resultados da 2ª fase (análise do
projeto, histórico escolar e currículo) e 3ª fase
(entrevistas). Convocação para a 4ª fase (exame de
línguasmodernas).

12/12/2017 (períododatarde) ExamedeLínguasModernas

21/12/2017
Divulgação do resultado da 4ª fase (exame de línguas
modernas).

21/12/2017 Divulgação do resultado final.

1.8. RECURSOS

Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos
resultados de cada uma das etapas, exclusivamente por meio digital.

O recurso, em arquivo único PDF, deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
scpgfilo@unicamp.brcom o assunto“Recurso Processo Seletivo”.

A mensagem eletrônica deverá conter:
� Nomecompletodocandidato;
� Nível (mestradooudoutorado).

Os recursos serão submetidos à apreciação da Subcomissão doPrograma. O resultado do recurso será
encaminhado ao candidato também por meio eletrônico em até 72 (setenta e duas) horas após o seu
recebimento.
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2. DOUTORADO

Para informações detalhadas sobre o Curso de Doutorado em Filosofia da Unicamp acesse a página
institucional do Programa (http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/programa).

A admissão de alunos no Curso de Doutorado em Filosofia é feita através de processo seletivo, no
qual são observadas: a qualidade dos projetos, a adequação dos projetos às linhas de pesquisa do
Programa, a experiência em pesquisa do candidato, a disponibilidade de orientação por parte dos
professores do Programa. O Programa tem como parâmetro alcançar 25% de candidatos aprovados
segundo o critério étnico-racial.

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Estadual de Campinas tem atualmente
quatro linhas de pesquisa:

� História daFilosofia;
� Lógica;
� PensamentoÉtico-Político;
� TeoriadoConhecimentoeFilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

A descrição de cada linha de pesquisa deve ser consultada em
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/596/291/linhas-pesquisa.

2.1. REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO DOUTORADO - PÚBLICO ALVO

a) PossuirDiplomadeCursoSuperior.
b) SeraprovadonoExamedeSeleção.
c) Comprovarproficiênciaemlínguaportuguesae empelomenosduaslínguasestrangeiras,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).

2.2. VAGAS

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia disponibilizará até 39 (trinta e nove) vagas regulares
para o curso de Doutorado, que serão preenchidas pela ordem de classificação dos aprovados. Caso o
número de candidatos aprovados seja inferior ao número máximo de vagas, as vagas remanescentes
não serão preenchidas.

O preenchimento das vagas depende da qualidade dos projetosapresentados, da disponibilidade de
orientação por parte do corpo docente e da aprovação em todasas etapas do processo seletivo.

Na seleção regida por este Edital, o Programa tem como parâmetro alcançar 25% de candidatos
aprovados segundo o critério étnico-racial.
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2.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO

a) Formulário de inscrição– arquivoúnicoemPDF.

Preencher o formulárioon-line,que será disponibilizado somente no período de inscrição, no Site da
DAC / Estude na UNICAMP/Pós-Graduação:
(https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao). Preencher os dados
conforme instruções iniciais e clicar em imprimir para gerar o arquivo, salvando-o para posterior
envio.(acrescentado pela Retificação 2 do Edital PPGF 1/2017, de 28/09/2017)

Atenção: A foto 3x4 exigida pelo SIGA será usada na carteira de identidade estudantil, não sendo
possível sua substituição.

Não é necessário assinar a ficha de inscrição.

Quando do preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deverá indicar o orientador
pretendido, de acordo com alista de professoresdisponíveis para orientação, conformeANEXO II
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 deGraduação – arquivoúnicoemPDF.

c) Histórico EscolardePós-Graduação – documentofacultativo– arquivoúnicoemPDF.

d) Curriculum Vitae ou Lattes atualizado,não documentado, contendoinformações acercade
iniciação científica (bolsa, orientador, tema), quando existente – arquivo único em PDF.

e) Projeto de Pesquisaclaramentedefinido e articulado sobre tema ou problema filosófico
precisamente delimitado, seguindo o modelo requerido pelaFAPESP, e cuja descrição pode ser
encontrada em http://www.fapesp.br/253– arquivo único em PDF.

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:
� aespecificação do tópicogeralqueo candidatodesejadesenvolver;
� arazão pelaqualdesejarealizaresteestudonaUNICAMP.

f) Declaração de optante por cota de ingresso –arquivoúnico emPDF– documentoobrigatório
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:
� queo candidatoseautodeclaranegroou indígena;
� queo candidatooptapelascotasdeingresso.

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 1/2017) pelo sistema de cotas.

g) Comprovante de proficiência– arquivoúnicoemPDF– apenasparacandidatosquejápossuem
proficiência(veja item 2.5.5. deste Edital).
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Caso o candidato já possua proficiência em duas línguas modernas, deverá digitalizar os
comprovantes em um único arquivo.

OBSERVAÇÕES:

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

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos enviados à Secretaria de Pós-Graduação. Em
caso de candidatos que realizem mais de uma inscrição, somente a primeira será considerada
válida.

Tendo em vista o risco de sobrecarga no sistema, recomenda-se não enviar documentos no último dia
do período de inscrições.

O sistema para recebimento de documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas permite o
envio de arquivos até 2MB. Para o envio de arquivos maiores, ocandidato deverá enviar um arquivo
em PDF com o link de compartilhamento criado no google drive.

2.4. INSCRIÇÕES NO DOUTORADO

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
são gratuitase serão feitas exclusivamente através da internet.

O candidato deverá fazer sua inscrição em dois sistemas diferentes:

� Primeiro,o candidatodeverá acessaro SistemaAcadêmico da Unicamp(SIGA - Ingressona
Pós-Graduação
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?cod
e=1497038006922), preenchendo e salvando a ficha de inscrição para posterior envio.

� Depois,deverá acessaro sistemade recebimentode documentosdo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/filosofia/519/processo-seletivo),
preencher os dados e enviarexclusivamenteos documentos relacionados no item 2.3 deste
edital.

Os documentos deverão ser encaminhados no período entre08 horas do dia 01 de outubro de 2017
e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de outubro de 2017, 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 completospela
Secretária do Programa. Será encaminhada pela Secretaria uma mensagem de confirmação do
recebimento dos arquivos em até 3 (três) dias úteis após o prazo final de inscrição.

2.5. ETAPAS DO PROCESSOSELETIVO

O processo seletivo é anual e será realizado emcinco etapas:
� Pré-seleção (primeiraanálisedoprojeto,histórico escolarecurrículo).
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� Análise doprojeto,histórico escolarecurrículo.
� Entrevista.
� Examede LínguasClássicas(apenaspara candidatoscom projetosem História da Filosofia

Antiga, História da Filosofia Medieval e História da Filosofia Moderna)
� ExamedeLínguasModernas.

2.5.1. Pré-seleção

Etapa eliminatória. Análise preliminar do projeto de pesquisa, histórico escolar e currículo do
candidato.

Critérios:

� Nível deelaboração conceitualdoprojetoeviabilidadedesuaexecução nosprazosprevistos.
� Adequação doprojetoàsLinhasdePesquisadoPrograma.
� Adequação docurrículoaoprojetoapresentado,bemcomoàsLinhasdePesquisadoPrograma.
� Experiênciaempesquisa(iniciação científica ouequivalente).
� Disponibilidadedeorientação porpartedosProfessoresdoPrograma.

2.5.2. Análise do projeto, histórico escolar e currículo

Serão atribuídas notas aos projetos aprovados na pré-seleção. Serão aprovados nesta etapa os
candidatos não optantes que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 e os candidatos optantes que
obtiverem nota igual ou superior a 5,0.

O resultado desta etapa será divulgado juntamente com o resultado da entrevista (3ª etapa).

2.5.3. Entrevista

Serão atribuídas notas às entrevistas dos candidatos aprovados na pré-seleção. Serão aprovados nesta
etapa os candidatos não optantes que obtiverem nota igual ousuperior a 7,0 e os candidatos optantes
que obtiverem nota igual ou superior a 5,0.

Na entrevista, os candidatos serão indagados sobre o projeto de pesquisa (objetivos do projeto,
hipóteses e bibliografia) e currículo (histórico acadêmico e de pesquisa).

2.5.4. Exame de Línguas Clássicas(grego e latim)

Etapa eliminatória.

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 (no caso de História
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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 o candidato ao Doutorado aprovado em exame de língua clássica fica
obrigado, na quinta etapa do processo seletivo (Exame de Línguas Modernas), a demonstrar
proficiência em apenas uma língua moderna.

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.

Na prova de proficiência em línguas clássicas será permitido o uso de dicionários.

O resultado desta etapa será divulgado juntamente com o resultado do exame de línguas modernas (5ª
etapa).

2.5.5. Exame de Línguas Modernas

Candidatos ao curso de Doutorado deverão demonstrar proficiência em duas línguas modernas
(alemã, francesa, inglesa e italiana).

Os candidatos aprovados nas fases anteriores deverão se submeter, durante o processo seletivo, a teste
de proficiência emuma língua moderna, sendo elegíveis as línguas alemã, francesa, inglesa e
italiana.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0.

Caso sejam aprovados na seleção, os candidatos terão direito a fazer teste de proficiência em outra
língua moderna no ano seguinte (Processo Seletivo 2018/2019). A comprovação das duas línguas
deverá ser feita até dezembro/2018.

Candidatos que já possuírem proficiência devem encaminhar, no momento da inscrição, arquivo com
o documento comprobatório da proficiência, que será analisado pela Subcomissão do Programa. Em
caso de aprovação, o candidato deverá apresentar o documento comprobatório original ou cópia
autenticada no ato da matrícula.

O candidato reprovado no teste de proficiência realizado neste processo seletivo não será eliminado,
podendo realizar o teste novamente no ano seguinte. Deverá,no entanto, apresentar documento
comprobatório da segunda língua até dezembro/2018.

Na prova de proficiência em línguas modernas não será permitido o uso de dicionários.

2.6. RESULTADOS

Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no site
http://www.ifch.unicamp.br/pos/filosofia/.
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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.

2.7. CRONOGRAMA PROCESSOSELETIVO 2017/2018 - DOUTORADO

01a15/10/2017 Inscrições
17/11/2017 após 16h00 Divulgação do resultadoda1ª fase(pré-seleção).
17/11/2017 após 16h00 Convocação paraa3ª fase(entrevistas).

27/11/2017 a30/11/2017 Entrevistas

05/12/2017 após 16h00

Divulgação dos resultados da 2ª fase (análise do
projeto, histórico escolar e currículo) e 3ª fase
(entrevistas). Convocação para a 4ª fase (exame de
línguas clássicas) e 5ª fase (exame de línguas
modernas).

12/12/2017 (períododamanhã) ExamedeLínguasClássicas
12/12/2017 (períododatarde) ExamedeLínguasModernas

21/12/2017
Divulgação do resultado da 4ª fase (exame de línguas
clássicas)e5ª fase(examedelínguasmodernas).

21/12/2017 Divulgação do resultado final.

2.8. RECURSOS

Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos
resultados de cada uma das etapas, exclusivamente por meio digital.

O recurso, em arquivo único PDF, deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
scpgfilo@unicamp.brcom o assunto“Recurso Processo Seletivo”.

A mensagem eletrônica deverá conter:
� Nomecompletodocandidato;
� Nível (mestradooudoutorado).

Os recursos serão submetidos à apreciação da Subcomissão doPrograma. O resultado do recurso será
encaminhado ao candidato também por meio eletrônico em até 72 (setenta e duas) horas após o seu
recebimento.

3. BOLSAS DE ESTUDO

Não estão asseguradas bolsas de estudo aos candidatos aprovados no atual processo seletivo. O
número de bolsas disponíveis a cada ano depende das concessões anuais das agências de fomento e do
fluxo dos discentes no Programa, considerando-se os alunosmatriculados.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Subcomissão de Pós-Graduação em Filosofia.

Campinas, agosto de2017.

PROFA. DRA. YARA ADARIO FRATESCHI
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
UNICAMP/IFCH
Matrícula 287070

ANEXO I - Professores orientadores para o MESTRADO

Professores disponíveis
paraorientação noMESTRADO

Linha de Pesquisa

Arley Ramos Moreno
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e

FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

Daniel Omar Perez
História da Filosofia; Pensamento Ético-Político;
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência e da
Linguagem.

Fátima Regina Rodrigues Évora
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

GiorgioVenturi Lógica.
ÍtalaMariaLoffredo D'Ottaviano Lógica.
João CarlosKfouri QuartimdeMoraes História daFilosofia;PensamentoÉtico-Político

Lucas Angioni
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

MarceloEstebanConiglio Lógica

Márcio Augusto Damin Custódio
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

MarcosSeverinoNobre História daFilosofia;PensamentoÉtico-Político
MoniqueHulshof PensamentoÉtico-Político

Silvio Seno Chibeni
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem

TaisaHelenaPascalePalhares História daFilosofia
WalterAlexandreCarnielli Lógica.

Zeljko Loparic

História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
Filosofia da Ciência e da Linguagem(acrescentado
pela Retificação 1 do Edital PPGF 1/2017, de
22/08/2017)
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ANEXO II - Professores orientadores para o DOUTORADO

Professores disponíveis
paraorientação noDOUTORADO

Linha de Pesquisa

Arley Ramos Moreno
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

Daniel Omar Perez
História da Filosofia; Pensamento Ético-Político;
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência e da
Linguagem.

Enéias Júnior Forlin
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

Fátima Regina Rodrigues Évora
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

GiorgioVenturi Lógica.
ÍtalaMariaLoffredo D'Ottaviano Lógica.
João CarlosKfouri QuartimdeMoraes História daFilosofia;PensamentoÉtico-Político

Lucas Angioni
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

Luiz BenedictoLacerdaOrlandi História daFilosofia
MarceloEstebanConiglio Lógica

Márcio Augusto Damin Custódio
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
FilosofiadaCiênciaedaLinguagem.

MoniqueHulshof PensamentoÉtico-Político
TaisaHelenaPascalePalhares História daFilosofia
WalterAlexandreCarnielli Lógica.

Yara Adario Frateschi
História da Filosofia; Pensamento Ético-Político;
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência e da
Linguagem

Zeljko Loparic
História da Filosofia; Teoria do Conhecimento e
Filosofia da Ciência e da Linguagem

Secretaria de Pós-Graduação – IFCH/UNICAMP
Programa de Pós-Graduação em Filosofia

Secretária: Daniela Paula Grigolletto
Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP, Brasil, CEP 13083-896

E-mail: scpgfilo@unicamp.br
Fone: 55 19 3521-1613

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


