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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
EDITAL Nº 2/2016

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA PARA OS
CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2017

ONDE SE LÊ:
1. PREÂMBULO
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso
de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, com ingresso no primeiro
semestre letivo de 2017, em conformidade com as exigências do Regulamento deste Programa e da
Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB.
LEIA-SE:
1. PREÂMBULO
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso
de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, com ingresso no
primeiro semestre letivo de 2017, em conformidade com as exigências do Regulamento deste
Programa e da Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB.

ONDE SE LÊ:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.2.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: A prova terá duração de 2
(duas) horas e será realizada no Auditório do Instituto de Ciências Humanas, ICC Norte, subsolo ou,
caso necessário, em local a ser indicado no quadro de avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante
do item 3.1 deste edital, e/ou na página . A prova será escrita e consistirá na compreensão de pelo
menos um texto filosófico, escrito em inglês ou francês ou italiano ou alemão, opção que deverá ser
indicada pelo candidato na ficha de inscrição. Será permitido apenas o uso de dicionário impresso. As
respostas da prova serão em língua portuguesa. Os critérios de avaliação para esta prova estão
explicitados no item 5.4 deste edital.
LEIA-SE:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.2.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: A prova terá duração de 2
(duas) horas e será realizada no Auditório do Instituto de Ciências Humanas, ICC Norte, subsolo ou,
caso necessário, em local a ser indicado no quadro de avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante
do item 3.1 deste edital, e/ou na página . A prova será escrita e consistirá na compreensão de pelo
menos um texto filosófico, escrito em inglês ou francês ou italiano ou alemão, opção que deverá ser
indicada pelo candidato na ficha de inscrição. Será permitido apenas o uso de dicionário impresso. As
respostas da prova serão em língua portuguesa. Os critérios de avaliação para esta prova estão
explicitados no item 5.2.3 deste edital.

ONDE SE LÊ:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.2.4 Prova Oral: A prova oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Será realizada na Sala de
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Reuniões, no Departamento de Filosofia, ou, caso necessário, em local a ser indicado no quadro de
avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante do item 3.1 deste edital e/ou na página . A prova oral
constará da arguição do candidato pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5.5 deste edital.
LEIA-SE:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.2.4 Prova Oral: A prova oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Será realizada na Sala de
Reuniões, no Departamento de Filosofia, ou, caso necessário, em local a ser indicado no quadro de
avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante do item 3.1 deste edital e/ou na página . A prova oral
constará da arguição do candidato pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5.2.4 deste edital.

ONDE SE LÊ:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.3.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: A prova terá duração de 2
(duas) horas e será realizada no Auditório do Instituto de Ciências Humanas, ICC Norte, subsolo ou,
caso necessário, em local a ser indicado no quadro de avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante
do item 3.1 deste edital, e/ou na página . A prova será escrita e consistirá na compreensão de pelo
menos um texto filosófico, escrito em inglês ou francês ou italiano ou alemão, opção que deverá ser
indicada pelo candidato na ficha de inscrição de acordo com a relevância da língua para a execução de
seu projeto de pesquisa, com base na bibliografia apresentada no projeto. Será permitido apenas o
uso de dicionário impresso. As respostas da prova serão em língua portuguesa. Os critérios de
avaliação para esta prova estão explicitados no item 5.4 deste edital.
LEIA-SE:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.3.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: A prova terá duração de 2
(duas) horas e será realizada no Auditório do Instituto de Ciências Humanas, ICC Norte, subsolo ou,
caso necessário, em local a ser indicado no quadro de avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante
do item 3.1 deste edital, e/ou na página . A prova será escrita e consistirá na compreensão de pelo
menos um texto filosófico, escrito em inglês ou francês ou italiano ou alemão, opção que deverá ser
indicada pelo candidato na ficha de inscrição de acordo com a relevância da língua para a execução de
seu projeto de pesquisa, com base na bibliografia apresentada no projeto. Será permitido apenas o
uso de dicionário impresso. As respostas da prova serão em língua portuguesa. Os critérios de
avaliação para esta prova estão explicitados no item 5.3.3 deste edital.

ONDE SE LÊ:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.3.4 Prova Oral: A prova oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Será realizada na Sala de
Reuniões, no Departamento de Filosofia, ou, caso necessário, em local a ser indicado no quadro de
avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante do item 3.1 deste edital e/ou na página . A prova oral
constará da arguição do candidato pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5.5 deste edital.
LEIA-SE:
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.3.4 Prova Oral: A prova oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Será realizada na Sala de
Reuniões, no Departamento de Filosofia, ou, caso necessário, em local a ser indicado no quadro de
avisos do PPG-FIL/UnB, no endereço constante do item 3.1 deste edital e/ou na página . A prova oral
constará da arguição do candidato pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5.3.4 deste edital.
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ONDE SE LÊ:
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
5.3.1. Avaliação do Pré-projeto: Esta etapa será eliminatória e classificatória. A nota mínima para
aprovação é 7 (sete). A avaliação será feita pela Comissão de Seleção, de acordo com os seguintes
critérios:
a) inclusão dos componentes do pré-projeto listados no item 4.2.1;
LEIA-SE:
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
5.3.1. Avaliação do Pré-projeto: Esta etapa será eliminatória e classificatória. A nota mínima para
aprovação é 7 (sete). A avaliação será feita pela Comissão de Seleção, de acordo com os seguintes
critérios:
a) inclusão dos componentes do pré-projeto listados no item 4.3.1;

Brasília, 31 de agosto de 2016.
Prof. Dr. Samuel Simon
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Universidade de Brasília –Brasília-DF
PPG-FIL/UnB

