EDITAL PARA SELEÇÃO DE MESTRADO 2020
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no uso de suas atribuições, faz saber que, de acordo com
o Regulamento do Programa e por decisão da Comissão Coordenadora, no período de 23 de setembro a 01 de outubro
de 2019 estarão abertas as inscrições para a seleção em nível de MESTRADO, segundo as normas do presente Edital.
DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
Área de concentração: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA
 Linha de Pesquisa: Estado e teorias da justiça
 Linha de Pesquisa: Fundamentação da Ética
Área de concentração: METAFÍSICA E EPISTEMOLOGIA
 Linha de Pesquisa: Dialética
 Linha de Pesquisa: Epistemologia Analítica
 Linha de Pesquisa: Fenomenologia e Hermenêutica
 Linha de Pesquisa: Filosofia na Idade Média
DOS CANDIDATOS E DAS VAGAS
a) Poderão inscrever-se para a seleção ao curso de Mestrado os candidatos que tenham concluído, ou estejam
concluindo, o curso de graduação em Filosofia ou em áreas interdisciplinares.
b) Poderão ser preenchidas até 20 (vinte) vagas para o curso de Mestrado.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, através do link:
https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
DA DOCUMENTAÇÃO
Os candidatos ao curso de Mestrado deverão enviar todos os documentos indicados abaixo, digitalizados em formato
PDF, até 02 de outubro de 2019, endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, via
eletrônica, para o e-mail: editalfilosofia@pucrs.br
a)

Cópia do diploma de curso de graduação em Filosofia ou áreas interdisciplinares; ou declaração da Instituição
de Ensino Superior de provável formando, com conclusão de curso prevista para até março de 2020;
b) Cópia do histórico escolar de graduação;
c) Cópia do documento identidade (RG ou CNH). Se estrangeiro, passaporte;
d) Cópia do CPF;
e) Cópia do comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 100,00;
f) Inserir link para o Currículo Lattes no corpo do e-mail. Para candidatos estrangeiros Curriculum Vitae;
g) Cópia do Projeto de Pesquisa para o mestrado adequado às Áreas de Concentração e às Linhas de Pesquisa do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia, contemplando os seguintes itens:
1.Identificação do candidato;
2.Título do Projeto;
3. Resumo;
4. Problema e Delimitação;
5. Justificativa e Relevância;
6. Objetivos: geral e específicos;
7. Cronograma de execução;
8. Sumário dos capítulos e seções a serem abordados na dissertação;
9. Referências bibliográficas.
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h) Cópia do trabalho de conclusão do curso de Graduação;
i) Para graduados e titulados em outras áreas interdisciplinares, diferentes da Filosofia, enviar o trabalho mais
alinhado ao Projeto de Pesquisa proposto, podendo ser artigo, capítulo de livro ou monografia;
j) O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de atendimento específico
ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPG, no momento da inscrição, um laudo
recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de
Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as
condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital.
Observação: Os candidatos poderão consultar os professores do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,
previamente, por e-mail para obter opinião sobre seus projetos e sua adequação às áreas e linhas de pesquisa.
A lista com os endereços de e-mail está disponível em http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-posgraduacao-em-filosofia/corpo-docente/.
DO PROTOCOLO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
a)

b)

A confirmação da inscrição será efetuada somente após o recebimento e exame da documentação
apresentada, cujo resultado será comunicado ao candidato. O não recebimento de pelo menos 1 (um) item da
documentação eliminará o candidato.
A secretaria enviará um e-mail de confirmação de recebimento da documentação, em até 7 (sete) dias úteis.
Caso não receba a confirmação da secretaria, o candidato deverá entrar em contato através do telefone
número (51) 3320-3554.
DOS PROJETOS SELECIONADOS

a)
b)

Os candidatos que tenham seus projetos selecionados passarão para a etapa das entrevistas.
A divulgação dos projetos selecionados será no dia 19 de novembro de 2019, pelo site:
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-filosofia/.
DA ENTREVISTA, DATA E LOCAL DA SELEÇÃO

a)
b)

c)

A entrevista será realizada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia sobre o
Projeto de Pesquisa e sobre os itens relacionados ao currículo do candidato.
A entrevista será realizada entre os dias 09 e 11 de dezembro de 2019. O dia e hora da entrevista de cada
candidato será divulgado, a partir do dia 19 de novembro de 2019, no site:
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-filosofia/.
As entrevistas serão realizadas no Campus Central da PUCRS, na Escola de Humanidades localizada no Prédio
8, sala 222. Qualquer eventual mudança de local será divulgada, a partir do dia 19 de novembro de 2019, no
site: http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-filosofia/.

Observação: A presença é obrigatória para candidatos residentes no estado do Rio Grande do Sul e facultada a
possibilidade aos candidatos residentes fora de Porto Alegre e fora do estado de realizarem a sua entrevista através
de Skype. Para os candidatos estrangeiros, a seleção será realizada através de entrevista via Skype em seu idioma
materno, quando possível, do contrário, em português ou inglês.
DA CLASSIFICAÇÃO
a) A análise conjunta do Projeto de Pesquisa, do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae) e da entrevista terão
caráter classificatório.
b) Os candidatos ao curso de mestrado serão classificados de acordo com os critérios abaixo especificados, sendo
o desempenho em cada um deles utilizado na composição do escore final de classificação do candidato:
1.
Projeto de Pesquisa, peso 7,0 (sete);
2.
Currículo Lattes, peso 2,0 (dois);
3.
Entrevista com Comissão Coordenadora, peso 1,0 (um);
4.
Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem média maior ou igual a 5,0 (cinco);
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5.
A classificação dos candidatos aprovados far-se-á em ordem, sendo os candidatos classificados da
maior para a menor nota final, observando o limite do número de vagas.
6.
No caso de empate, no resultado final, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 1º) o
candidato que obtiver maior nota na avaliação do Projeto de Pesquisa; 2º) o candidato que obtiver maior
nota no Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae).

7.
Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas os
candidatos suplentes.
8.
Os candidatos classificados serão chamados para se matricularem no curso, segundo a ordem
classificatória obedecendo às vagas disponíveis.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Dia 12 de dezembro de 2019, a partir das 14h, a lista dos aprovados, em ordem de classificação, será divulgada
no site http://www.pucrs.br/humanidades/ppgfilo/ingresso/.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a)

Ao realizar sua inscrição, o candidato estará manifestando seu conhecimento e concordância com as normas e
informações do presente Edital.
b) O prazo para apresentação de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado da
seleção, os mesmos deverão ser protocolados na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
Havendo recurso, o resultado do mesmo será divulgado até o dia 20 de dezembro de 2019.
c) Os casos omissos serão submetidos à análise e decididos pela Comissão Coordenadora do Programa de PósGraduação em Filosofia.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.
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