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Edital 001/2019
EDITAL DE SELEÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
(DOUTORADO/TURMA 2019)
Este edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia PPGFIL, em reunião do dia 20/03/2019, em conformidade com o Regimento do PPGFIL e
de acordo com as exigências da Resolução 11/2010 do CEPE.
1. VAGAS
As vagas para admissão ao Curso de Doutorado em Filosofia da Universidade Federal do
Espírito Santo, para ingresso no segundo semestre de 2019, estão condicionadas à
disponibilidade de vagas dos professores permanentes e colaboradores do Programa,
conforme Anexo II, em um total de 08 (oito) vagas. As vagas não serão obrigatoriamente
preenchidas. O Curso de Doutorado é presencial e funciona prioritariamente no turno
diurno. Exige-se do doutorando, no mínimo, 20 (vinte) horas de dedicação semanal às
diversas atividades do Curso.
2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES
As
inscrições
devem
ser
feitas
exclusivamente
através
doutoradoppgfilufes2019@gmail.com, de 25/03/2019 a 31/05/2019.

do

e-mail

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para se inscrever à seleção do Curso de Doutorado em Filosofia, o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos, escaneados e enviados por e-mail: a) Ficha de
inscrição(http://portais4.ufes.br/posgrad/edital_drupal/ob_formulario47_47_Ficha%20de%
20inscri%E7%E3o.pdf), que deverá ser impressa, preenchida e escaneada com uma
fotografia 3x4; b) cópia do diploma de pós-graduação (mestrado) ou da ata de defesa da
Dissertação de Mestrado, com declaração de proficiência em língua estrangeira; c)
comprovante
de
quitação
eleitoral
emitido
pela
justiça
eleitoral
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) e militar, no
caso de candidato brasileiro; ou documentos exigidos pela legislação específica, no caso de
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estrangeiro; d) cópias da carteira de identidade e CPF, no caso de brasileiro, ou
documentos exigidos pela legislação específica, no caso de estrangeiro; e) currículo no
formato da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br); f) projeto de tese em formato Word,
redigido conforme normas contidas no Anexo I.
O deferimento do pedido de inscrição será feito pela Comissão de Seleção, que examinará
toda a documentação apresentada. O resultado será divulgado no dia 07/06/2019, a partir
das 13 horas, no site http://www.filosofia.ufes.br/
4. PROJETO DE TESE
O candidato deverá enviar o projeto por e-mail em formato Word, na inscrição, indicando
o possível orientador. A descrição dos docentes que compõem a área de concentração em
Filosofia está no Anexo II. O Projeto de tese deverá ser redigido conforme normas
contidas no Anexo I.
5. PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção consta das seguintes Etapas:
Primeira Etapa: Avaliação de caráter eliminatório do Projeto de Pesquisa realizada pela
Comissão de Seleção e pelo orientador indicado. Apenas os candidatos dos projetos
aprovados seguirão para as próximas etapas.
Critérios de Avaliação da primeira etapa: 1) Adequação plena do projeto às Linhas de
Pesquisa do Programa, bem como ao perfil e às pesquisas do orientador indicado. A falta
dessa adequação resultará na eliminação do candidato, independentemente da qualidade
do trabalho apresentado. 2) Coerência e pertinência do projeto apresentado do ponto de
vista formal. Os itens que devem constar obrigatoriamente nos projetos encontram-se no
Anexo I. 3) Coerência na argumentação das ideias, tanto em relação à envergadura,
profundidade e originalidade teóricas do Projeto, incluindo um consistente referencial
teórico que fundamente adequadamente a proposta de pesquisa. 4) Viabilidade de
realização do projeto dentro da duração do Curso de Doutorado.
Divulgação dos resultados da 1ª etapa: 14/06/2019, na página do programa:
http://www.filosofia.ufes.br
Segunda Etapa: prova de proficiência em Língua Estrangeira (alemão ou grego), diversa
daquela em que o candidato foi aprovado em sua seleção de Mestrado, que consistirá em
tradução para o português de um texto filosófico escrito originalmente na língua
selecionada pelo candidato no momento da inscrição. Será permitido o uso privativo de
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dicionário da língua escolhida, sem compartilhamento com outros candidatos. A prova de
Proficiência em Língua Estrangeira tem como objetivo verificar a compreensão textual do
candidato/a, ou seja, se este/esta demonstra domínio de conhecimentos de Língua
Estrangeira que lhe possibilitem usar o referido idioma como ferramenta de estudos e
pesquisa. A prova receberá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) e terá caráter exclusivamente
eliminatório, caso o candidato obtenha nota inferior a 6,0 (seis).
Obs.: Para fins de dispensa da prova de proficiência na segunda etapa do Processo
Seletivo, serão aceitos como comprovação de conhecimento de uma segunda língua
estrangeira os seguintes certificados de conhecimento obtidos nas instituições a seguir e
dentro dos parâmetros especificados:
a) Língua inglesa: i) TOEFL IBT – Internet Based Test (nota mínima 65), ii) TOEFL CBT
– Computer Based Test (nota mínima 183), iii) TOEFL ITP - Institutional Testing Program
(nota mínima 513), iv) International English Language Test - IETLS (nota mínima 5,5), v)
Test of English for International Communication - TOEIC (mínimo de 605 pontos), vi)
Cambridge FCE - First Certificate in English ou superior (notas A, B ou C);
b) Língua francesa: certificado DELF B1 ou superior da Aliança Francesa;
c) Língua alemã: certificado Zertifikat Deutsch B1 ou superior do Instituto Goethe;
d) Língua italiana: certificado CILS UM-B1 ou superior do Instituto Italiano de Cultura.
e) serão aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira emitidos pelo Núcleo de
Línguas/CCHN/UFES para as línguas inglesa, francesa ou italiana, com nota mínima 6,0
(seis). Os (as) candidatos (as) que fizerem a prova de proficiência no Núcleo de Línguas da
UFES poderão comprovar sua aprovação até o dia 31 de julho, impreterivelmente, e
participarão da 3ª Etapa sob essa condição: http://www.nucleodelinguas.ufes.br/
Será dispensado de comprovação de proficiência em uma das línguas estrangeiras o/a
aluno/a nativo/a de países cuja língua oficial esteja dentre aquelas exigidas no PPGFIL
(inglês, francês, alemão, italiano). Aos alunos estrangeiros, além da proficiência exigida no
nível correspondente de pós-graduação, é exigida também a proficiência em língua
portuguesa, demonstrada por meio da apresentação de um dos certificados mencionados
abaixo, dentro do prazo de validade estabelecido pelo certificado até o máximo de cinco
anos: a) CELPE-Bras (intermediário ou superior); b) comprovante fornecido pelo Núcleo
de Línguas da UFES ou por instituição de ensino superior brasileira reconhecida pelo
MEC.
Esses
certificados
deverão ser escaneados e enviados
doutoradoppgfilufes2019@gmail.com até às 12 horas do dia 21/06/2019.
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Data do exame: 21/06/2019, das 8h às 12h. O exame terá duração de 4 (quatro) horas.
Divulgação dos resultados da 2a Etapa: dia 24/06/2019 até às 18h. Resultado online na
página do programa: http://www.filosofia.ufes.br
Terceira Etapa: Haverá arguição do projeto de pesquisa pela Comissão de Seleção e pelo
possível orientador. Nela, o candidato será arguido a respeito de seu projeto de pesquisa.
Datas das arguições dos projetos: 27/06/2019, das 14h às 18h, e 28/06/2019 das 08h às
12h, conforme horário a ser estabelecido pela Comissão de Seleção por meio de escala de
horários, e divulgado pelo site http://www.filosofia.ufes.br/ junto com o resultado da
segunda etapa. Para candidatos residentes em outros Estados será dada a possibilidade de
realização desta etapa via webconferência ou Skype.
Os projetos serão arguidos e os currículos serão analisados, podendo ser aprovados ou não
de acordo com a avaliação da Comissão de Seleção em conjunto com o possível
orientador. Em caso de não aprovação, o candidato estará automaticamente eliminado.
Critérios de Avaliação da Terceira Etapa: 1) Adequação plena do projeto às Linhas de
Pesquisa do Programa, bem como ao perfil e às pesquisas do orientador indicado. A falta
dessa adequação resultará na eliminação do candidato, independentemente da qualidade
do trabalho apresentado. 2) Coerência e pertinência do projeto apresentado do ponto de
vista formal. Os itens que devem constar obrigatoriamente nos projetos encontram-se no
Anexo I. 3) Coerência na argumentação das ideias, tanto em relação à envergadura,
profundidade e originalidade teóricas do Projeto, incluindo um consistente referencial
teórico que fundamente adequadamente a proposta de pesquisa. 4) Viabilidade de
realização do projeto dentro da duração do Curso de Doutorado.
Divulgação dos resultados da 3ª Etapa: 01/07/2019, na página do programa:
http://www.filosofia.ufes.br
Obs.: estará automaticamente desligado do processo seletivo o candidato que faltar a
qualquer uma das etapas da seleção, ou chegar com atraso superior a 15 (quinze) minutos
do horário estabelecido ou não apresentar Documento de Identidade e o Cartão de
Inscrição para o acesso ao local de aplicação da prova de proficiência em língua
estrangeira.
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Recursos e resultados:
Será garantido ao candidato o acesso à sua prova de proficiência. O prazo de protocolo
de possíveis recursos para cada etapa é de 48 horas a partir da publicação do resultado. A
Comissão de Seleção julgará os recursos. A classificação final dos candidatos é obtida
por meio da média aritmética entre as notas da primeira e da terceira etapas (arguição do
projeto e análise do currículo). Em caso de um ou mais candidatos terminarem
empatados, o candidato com maior idade terá precedência.

A listagem com o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo com sua respectiva
classificação será publicada até o dia 01/08/2019 no site http://www.filosofia.ufes.br
6. CRONOGRAMA
O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO EM 2019 – TURMA 2019
Etapa
Inscrição

Data
25/03/2019
a 31/05/2019

Local
Exclusivamente pelo e-mail
doutoradoppgfilufes2019@gmail.com

Resultado da homologação das
inscrições

07/06/2019

Pelo site
http://filosofia.ufes.br/

Resultado da avaliação do projeto de
pesquisa

14/06/2019

Pelo site
http://filosofia.ufes.br/

Prova de proficiência em língua
estrangeira

21/06/2019 das 8h às 12h
(horário de Brasília)

Pelo site
http://filosofia.ufes.br/

24/06/2019 até às 18h

Pelo site
http://filosofia.ufes.br/

Resultado da prova de proficiência
em língua estrangeira
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Observações

Os pedidos de eventuais
recursos
devem
ser
apresentados por escrito
pelo candidato, pelo email
doutoradoppgfilufes2019
@gmail.com

Os pedidos de vistas das
provas e eventuais
recursos devem ser
apresentados por escrito
pelo candidato, pelo email
doutoradoppgfilufes2019
@gmail.com
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27/06/2019 das 14h às
Conforme escala de horários a ser
18h e
definido pela Comissão de Seleção e
28/06/2019
disponibilizado pelo site
das 8h às 12h
http://filosofia.ufes.br/ no dia 21/06/19
(horário de Brasília)
Resultado da avaliação e arguição dos 01/07/2019 até às 12h
Pelo site
Eventuais recursos devem
projetos
http://filosofia.ufes.br/
ser apresentados por
escrito pelo candidato,
pelo e-mail
doutoradoppgfilufes2019
@gmail.com
Pelo site
Divulgação da classificação final
01/08/2019 até às 20h
http://filosofia.ufes.br/
Arguição dos projetos e análise dos
currículos

Matrícula e início das aulas

Conforme calendário
acadêmico da PósSecretaria Integrada de Pós-graduação
graduação da UFES
(SIP)
http://secretaria.cchn.ufes
http://secretaria.cchn.ufes.br/
.br/

Obs.: Não serão fornecidos resultados por telefone ou e-mail.

MATRÍCULAS: Os candidatos aprovados e classificados deverão fazer sua matrícula na
Secretaria Integrada dos Programas de Pós-Graduação (= SIP), conforme calendário a ser
divulgado pela SIP: http://secretaria.cchn.ufes.br/. Para a matrícula, será necessária a
entrega da fotocópia dos seguintes documentos: 1) Diploma de mestrado ou ata de defesa
da dissertação com aprovação; 2) Registro Geral (Carteira de Identidade), se brasileiro, ou
documentos exigidos pela legislação específica, no caso de estrangeiro; 3) CPF; 4)
Certificado de Reservista (para alunos do sexo masculino); 5) Título Eleitoral; e 6)
comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral.
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ANEXO I
O projeto deve considerar obrigatoriamente as Linhas de Pesquisa do Programa, bem como o
perfil de pesquisa do orientador indicado. Deverá ser apresentado, sob formato Word, no
prazo estabelecido neste edital, e deverá ter, no máximo, 20 páginas (escritas em espaço
simples; fonte sugerida: Times New Roman, corpo 12), de acordo com as normas da ABNT,
com os seguintes itens:
a) Identificação (autor, título, e o nome do orientador indicado para possível orientação;
b) problemática filosófica (até 10 linhas);
c) objetivos;
d) desenvolvimento teórico do tema (elaboração de adequada e rigorosa fundamentação
teórica das hipóteses de trabalho, a fim de exprimir a envergadura, a profundidade e a
originalidade teóricas da pesquisa, com base na bibliografia apresentada);
e) justificativa (defesa da pertinência do tema como pesquisa de tese de doutorado em
filosofia, compatível com as linhas de pesquisa do PPGFIL e com o perfil de pesquisa do
orientador indicado);
f) plano de Trabalho (descrição sumária dos capítulos em que o tema será desdobrado e
cronograma das etapas de realização);
g) referências bibliográficas (com todos os textos citados no projeto e outros pertinentes ao
desenvolvimento da tese);
h) Data e assinatura.
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ANEXO II
Professores permanentes e colaboradores do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, com indicação de áreas de atuação e/ou linhas de pesquisa desenvolvidas:

ADRIANO CORREIA
Temas: Ética e Filosofia Política.
Autores: Hanna Arendt, M. Foucault, I. Kant, G. Agamben.
Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política.
ARTHUR ARAÚJO (COLABORADOR)
Temas: Filosofia da Mente (e Linguagem) e Filosofia da Biologia.
Autores: William James, Thomas Nagel, John Searle, Charles Darwin, Jakob von Uexküll, Alfred North
Whitehead.
Linha de Pesquisa: Filosofia Contemporânea.
BARBARA BOTTER
Temas: Metafísica, Ontologia, Ética, Filosofia da Natureza.
Período da Grécia Clássica e Helenística.
Autores: Parmênides; Platão; Aristóteles; Escolas helenísticas.
Linhas de Pesquisa: Ética e Filosofia Política.
CLÁUDIA PEREIRA DO CARMO MURTA
Temas: Metafísica; Filosofia e Psicanálise.
Autores: Platão, René Descartes, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Slavoj Zizek e Alain Badiou.
Linha de Pesquisa: Filosofia Contemporânea.
DANIEL ARRUDA NASCIMENTO
Temas: Crítica da cultura e crítica da modernidade, aspectos filosóficos do direito e das instituições
jurídicas, filosofia política contemporânea .
Autores: Giorgio Agamben, Michel Foucault, Hannah Arendt.
Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política.
JORGE AUGUSTO DA SILVA SANTOS
Temas: Ética e Política no pensamento medieval; Fenomenologia, Ontologia e Hermenêutica; Estratégias
contemporâneas de apropriação da filosofia medieval.
Autores: Agostinho, Tomás de Aquino, Mestre Eckhart, Edmund Husserl, Martin Heidegger, John Finnis.
Linha de Pesquisa: Filosofia Contemporânea; Ética e Filosofia Política.
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JORGE LUIZ VIESENTEINER
Temas: Ética, Metaética, Subjetividade, Linguagem, Crítica à cultura, Literatura alemã e russa.
Autores: F. Nietzsche, S. A. Kierkegaard, A. Schopenhauer, I. Kant, J. Derrida, G. Deleuze e autores do
debate contemporâneo em Metaética.
Linha de Pesquisa: Filosofia Contemporânea; Ética e Filosofia Política.
JOSÉ RENATO SALATIEL
Temas: Epistemologia, filosofia da linguagem e lógica.
Autores: Filósofos da tradição analítica e pragmatistas clássicos.
Linha de Pesquisa: Filosofia Contemporânea.
MARCELO MARTINS BARREIRA
Temas: Ética, Filosofia Política, Filosofia da Cultura e Filosofia da Religião.
Autores: Gianni Vattimo, Richard Rorty, Paul Ricoeur, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Charles
Taylor.
Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política; Filosofia Contemporânea.
RICARDO CORRÊA DE ARAUJO
Temas: Filosofia política contemporânea, especialmente as relações entre Filosofia e democracia, bem
como questões e problemas típicos desta última, tais como legitimidade política e tolerância. Teorias da
justiça.
Autores: Filosofia política anglófona contemporânea.
Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política.
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