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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia (PPGFIL), abre inscrições para o Curso de Mestrado em 
Filosofia, na área de concentração em Metafísica (nas linhas de História e Crítica 
da Metafísica e de Metafísica e Ética) e na área de concentração em Lógica e 
Filosofia Formal. 

1) Número de Vagas: o número máximo de vagas, 35 (trinta e cinco), foi determinado 
de acordo com a disponibilidade de cada professor (ver Anexo A). 

2) Período de Inscrições: de  01/10/2013 a 28/10/2013. 

3) Exame de Seleção: 

3.1) Etapas: O exame de seleção constará de: 

3.1.1) Prova escrita, composta de duas questões definidas do seguinte modo: 1. Uma 
questão comum a todos os candidatos independentemente da linha de pesquisa 
escolhida, relativa aos textos informados no QUADRO A. 2. Uma questão específica 
em conformidade com a linha de pesquisa escolhida pelo candidato, relativa aos textos 
informados no QUADRO B. 

3.1.2) Entrevista e análise de projeto. 

3.2) A Prova Escrita: A prova escrita possui caráter eliminatório, sua nota é a média 
aritmética das notas das questões do quadro A e do quadro B, devendo o candidato 
obter nota mínima 7,0 em cada questão. Para a questão comum a todos os candidatos 
será sorteado um dos textos do QUADRO A e para a questão específica da cada linha, 
o candidato deverá responder apenas a questão referente ao texto do QUADRO B 
relativo à linha na qual fez sua inscrição. Na questão comum espera-se que o 
candidato demonstre, a partir do texto proposto para a análise, capacidade de explicitar 
a questão, identificando os conceitos fundamentais nela desenvolvidos e, se for o caso, 
que exponha qual a situação do problema em relação ao conjunto da obra em questão. 
Na questão específica, o candidato deverá expressar conhecimento das questões 
formuladas, articulando coerentemente conceitos e categorias filosóficas específicos 
do tema selecionado. Exige-se que o candidato tenha desempenho igual ou superior a 
7,0 nas questões de ambos os quadros. Imprecisões conceituais, repetições, erros 
explícitos ou explicações mal fundadas, quer por falta de razões textuais, quer por falta 



de conhecimento histórico, bem como argumentação oscilante excessivamente retórica 
ou obscura, serão critérios decisivos para descontar pontos nas questões.  As provas 
escritas serão identificadas com o número que o candidato receberá no dia da primeira 
prova, mediante sorteio, e que deverá escrever ao lado do seu nome completo numa 
ficha de registro que será introduzida num envelope, o qual será lacrado e entregue à 
banca antes do início da primeira prova. No cabeçalho de cada uma das duas provas 
que irá realizar, cada candidato colocará o número sorteado, a fim de que a banca 
possa classificar os aprovados garantindo o seu anonimato e a lisura do processo. 

3.3) Entrevista e Análise de Projeto: a entrevista e análise de projeto são avaliadas 
conjuntamente em uma única nota e também possuem caráter eliminatório (nota 
mínima 7,0). É facultado, durante a entrevista, a presença do orientador pretendido. A 
aprovação, nesta etapa, dos candidatos que se inscreverem sem assinatura de 
aceite do possível orientador está sujeita à disponibilidade de orientação entre os 
professores do programa. 

3.4) Textos para a prova escrita: 

3.4.1) QUADRO A: composto de textos que servirão de fundamento para a questão 
comum a todos os candidatos.  

a) ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 

b) DESCARTES. Meditações Sobre Filosofia Primeira. 

c) QUINE. Sobre o que há. 

3.4.2) QUADRO B: Composto de textos referentes às três linhas de pesquisa do 
mestrado que servirão de base para a questão específica. O candidato, ao se inscrever 
para a seleção, deverá indicar a área de concentração e linha de pesquisa para a qual 
fará a prova. 

3.4.2.1) Área: Metafísica - Linha: História e Crítica da Metafísica. 
 
KANT. Crítica da razão pura: Estética e Analítica transcendental. 
 
3.4.2.2) Área: Metafísica - Linha: Metafísica e Ética. 
 
HABERMAS. Consciência moral e agir comunicativo. 
 
3.4.2.3) Área: Lógica e Filosofia Formal - Linha: Lógica e Filosofia Formal. 
 
MORTARI, Cézar Augusto. Introdução à Lógica. São Paulo: Unesp, 2001. 
 
 
4) Calendário: 

4.1) Prova escrita: dia 04/11/2013 das 8h às 12h. 



Aviso: O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de 
antecedência, quando serão dadas as instruções para a primeira etapa do 

processo de seleção. 

4.2) Divulgação da lista dos aprovados na prova escrita e divulgação dos horários das 
entrevistas: dia 05/11/2013 às 18h. 

4.3) Entrevista e análise de projeto: dias  06 e 07 /11/2012 a partir das 9h. 

4.5) Divulgação do resultado: dia 08/11/2012 às 18h. 

  

5) Inscrição e Documentos Necessários 
 
A inscrição deverá ser feita em duas etapas. Em primeiro lugar o candidato faz a 
inscrição on-line através do site: 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-proc  

Em segundo lugar, o candidato deverá encaminhar toda a documentação abaixo 
relacionada à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRN. As 
duas etapas deverão ser feitas dentro do prazo de inscrição, sendo que a segunda pode 
ser feita pelo correio. 

Os documentos a serem encaminhados à Secretaria de Pós-Graduação em Filosofia 
(sala 706) são os seguintes: 
 
5.1) Cópia impressa do comprovante da inscrição on-line realizada no site 
(http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-proc); 

5.2) Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso; 

5.3) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

5.4) Curriculum Vitae; 

5.5) Ante-Projeto de Pesquisa (3 vias); 

5.6) Termo de Ciência do Candidato (ver Anexo C) ; 

a) Os candidatos deverão assinar termo declarando ciência de que a sua eventual 
aprovação no processo de seleção está condicionada à disponibilidade de 
orientação, por parte de docente vinculado a este programa, do projeto 
apresentado à esta seleção (Cf. Anexo C deste edital).  

5.7) 02 fotos 3x4; 

5.8) Certificado de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira emitido 
pelo Instituto Ágora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas 
da UFRN nos últimos dois anos. É facultado ao candidato inscrever-se para a seleção 



mesmo sem o certificado, no entanto, a proficiência em língua estrangeira é um 
requisito básico para a realização de qualquer pós-graduação. O candidato que não 
entregar o certificado na inscrição, caso aprovado no processo de seleção, terá um 
prazo máximo de 180 dias após a matrícula para providenciá-lo. Os alunos que não 
cumprirem esta exigência não terão suas matrículas para o segundo semestre aceitas e 
serão desligados do programa. 
 
 
6) Informações e Inscrições 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – sala 706 
Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59.072-970 - Natal/RN 
Fone/Fax: (84) 3215- 3643/3641 
E-mail: ppgfil@cchla.ufrn.br   Site: http://www.cchla.ufrn.br/ppgfil 
   

Coordenador: Prof. Dr. Markus Figueira da Silva 
 
 
7) Informações Gerais: 
 
 A obtenção do grau de Mestre em Filosofia implica na integralização de 28 
créditos, mais o exame de proficiência em língua estrangeira como instrumento 
necessário à realização da pesquisa. Os créditos são distribuídos da seguinte forma: 18 
créditos em disciplinas e 10 créditos na elaboração e defesa da dissertação. O prazo 
máximo de conclusão do curso é de 24 meses, cabendo em casos excepcionais, de 
acordo com o regulamento, prorrogação de (6) seis meses. Espera-se do candidato com 
bolsa que cumpra os prazos exigidos pelas agências de fomento. 
 
 
8) Banca Examinadora: 

 
______________________ 
Prof. Dr. Eduardo Pellejero 
 
____________________ 
Prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes  
 
__________________ 
Prof. Dr. Bruno Vaz 

 



Anexo A 

Vagas Oferecidas por Professor – MESTRADO 2014.1 

 

SELEÇÃO DE MESTRADO 2014 
   NOME  VAGAS 

 Alípio de Sousa Filho  3 
Antônio Basílio N. Thomaz de Menezes  2 
 Bruno Rafaelo Lopes Vaz  3   
 Cícero Cunha Bezerra  1 
 Cinara Maria Leite Nahra  2 
 Daniel Durante Pereira Alves  2 
 Edrisi de Araújo Fernandes  2 
 Eduardo Aníbal Pellejero  2 
 Fernanda Machado de Bulhões  1 
 Gisele Amaral dos Santos  0 
 Glenn Walter Erickson  3 
 João Marcos de Almeida  2 
 Joel Thiago Klein  2 
 José Eduardo de Almeida Moura   1  
 Maria Cristina Longo Cardoso Dias  2 
 Maria da Paz Nunes de Medeiros  0 
 Markus Figueira da Silva  2 
 Monalisa Carrilho de Macedo  1 
 Oscar Federico Bauchwitz  0 
 Rodrigo Ribeiro Alves Neto  2 
 Sérgio Luís Rizzo Dela-Sávia  2 

 



 
Anexo B 

 
Termo de Responsabilidade  

 
 

Eu, _____________________________________________________________, ao 

inscrever-me condicionalmente no processo seletivo para o ingresso no Processo de 

Seleção de Mestrado em Filosofia da UFRN, declaro que estou ciente de que, caso seja 

aprovado, disponho do prazo que se estende até às 17h do dia 31 de janeiro do ano de 

2014 para apresentar na Secretaria do PPGFIL comprovante de conclusão de 

Graduação, certo de que o não cumprimento desse requisito implicará na anulação de 

todas as provas por mim realizadas no referido processo seletivo. 

 

Natal, ______ de ___________________de ________.  

 

Assinatura: __________________________________ 

 

 

 



Anexo C 

 

Termo de Ciência do Candidato 
 

 
Eu,__________________________________________________________________, 

declaro estar ciente de que minha aprovação no Exame de Seleção para ingresso no 

Curso de Mestrado (PPGFIL-UFRN) está condicionado à disponibilidade de 

orientação do projeto ora apresentado por parte de docente vinculado a este programa, 

conforme reza o item 3.3 deste Edital.  

 

Natal, ______ de ___________________de ________.  

 

Assinatura: __________________________________ 

 


