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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
 

 
SELEÇÃO DE MESTRADO 

EDITAL 2016.1 
 

 
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, nas linhas 
de Metafísica e Lógica e de Ética e Filosofia Política. 

1) Número de Vagas: o número máximo de vagas, 40 (quarenta), foi determinado de 
acordo com a capacidade de orientação dos professores e as diretrizes de área da CAPES 
(ver Anexo A). Nos termos da Resolução 197/2013-CONSEPE, destina-se 8 vagas (20% do 
total) para servidores efetivos da UFRN, que caso não sejam preenchidas, integrarão a 
demanda pública. 

 
2) Período de Inscrições: de 30/11/2015 a 05/02/2016. 

 
3) Exame de Seleção: 

3.1) Etapas: O exame de seleção constará de: 

3.1.1) Prova escrita, composta de duas partes definidas do seguinte modo: 1. Uma prova 
geral, comum a todos os candidatos independentemente da linha de pesquisa escolhida. 2. 
Uma prova específica em conformidade com a linha de pesquisa escolhida pelo candidato. 

3.1.2) Entrevista e análise de projeto, compostos de uma análise prévia dos pontos fortes 
e fracos do projeto, por parte da comissão examinadora; seguida de uma arguição de, no 
máximo, 20 minutos, por parte dos membros da comissão examinadora, acerca dos pontos 
identificados na fase anterior. 

3.2) A Prova Escrita: 

§ A prova escrita é dividida em duas: a prova geral e a prova específica. Cada uma terá 
uma nota de 0,0 a 10,0 e a nota final da prova escrita será obtida pela média aritmética 
das notas das provas geral e específica, com precisão de 2 casas decimais. 

§ A prova escrita é eliminatória, devendo o candidato, para não ser eliminado do processo, 
obter nota mínima 7,0 tanto na prova geral quanto na específica. 
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§ A prova geral deve ser respondida por todos os candidatos. Será composta de uma 
questão referente a um dos textos do quadro 1 (geral), que será sorteado imediatamente 
antes do início da prova. 

§ A prova específica é diferenciada para cada linha. Os candidatos que se inscreverem 
para a linha de Metafísica e Lógica farão a prova específica A e os candidatos que se 
inscreverem para a linha de Ética e Filosofia Política farão a prova específica B. 

§ Tanto a prova específica A quanto a B serão compostas por 2 questões, das quais o 
candidato escolherá apenas uma para responder. Cada questão pode eventualmente 
ser dividida em itens. 

§ Para a prova específica A serão sorteados dois textos, um do quadro 2 (Metafísica), e 
outro do quadro 3 (Lógica). Para a prova específica B também serão sorteados dois 
textos, um do quadro 4 (Ética), e outro do quadro 5 (Filosofia Política). Todos os 
sorteios ocorrerão imediatamente antes do início da prova. 

§ O candidato que se inscrever para a linha de Metafísica e Lógica, que fará a prova 
específica A, deverá escolher entre responder à questão do texto sorteado do quadro 2 
(Metafísica) ou a questão do texto sorteado do quadro 3 (Lógica). O candidato inscrito 
para a linha de Ética e Filosofia Política, que fará a prova específica B, deverá 
escolher entre responder à questão do texto sorteado do quadro 4 (Ética) ou a questão 
do quadro 5 (Política). 

§ Haverá um espaço no cabeçalho da prova específica para o candidato indicar qual 
questão ele escolheu responder, e apenas a questão indicada será corrigida. O candidato 
que não indicar claramente a questão escolhida não terá a parte específica de sua prova 
corrigida e por isso será eliminado do processo.  

§ Na prova geral, a questão comum a todos os candidatos, espera-se que o candidato 
demonstre, a partir do texto sorteado para a análise, capacidade de desenvolver o tema 
proposto na questão, identificando os conceitos fundamentais nela mencionados e, se 
for o caso, que exponha qual a situação do problema em relação ao conjunto da obra em 
questão.  

§ Na prova específica, o candidato deverá expressar conhecimento da questão formulada, 
articulando coerentemente conceitos e categorias filosóficas específicos do texto 
sorteado. 

§ 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 tanto nas questões da prova geral quanto da específica.  

§ A prova escrita, tanto a geral quanto a específica, será identificada 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. 
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§ No cabeçalho das provas geral e específica, cada candidato colocará o número sorteado, 
a fim de que a banca possa atribuir notas e classificar os candidatos de modo anônimo, o 
que reforça a lisura do processo. 

§ No cabeçalho da prova específica, o candidato deverá indicar qual questão escolheu 
responder, afim de que apenas a escolhida seja considerada na correção. 

§ Após o sorteio dos pontos e antes do início efetivo da prova, os candidatos terão um 
período de 10 minutos nos quais poderão fazer consultas apenas a material impresso 
que eles mesmos tenham trazido. Não serão permitidas consultas a computadores, 
tablets, smartphones ou qualquer equipamento digital. 

§ Após o prazo de 10 minutos para consulta, o candidato deverá guardar todo seu material 
e terá início a prova escrita, onde não será permitido qualquer tipo de consulta. Apenas 
a partir do início efetivo da prova que começa a ser contado o prazo de 4 horas para sua 
finalização.  

3.3) Entrevista e Análise de Projeto: a entrevista e a análise de projeto são avaliadas 
conjuntamente em uma única nota e também possuem caráter eliminatório (a nota mínima 
para a aprovação é 7,0). O candidato aprovado nesta fase está sujeito a disponibilidade de 
orientador na área pretendida. 

 

3.4) Textos para a prova escrita: 

 

QUADRO - 1 
(Geral) 

Um dos textos deste quadro será sorteado para a questão geral da prova, 
que é comum a todos os candidatos. 

a) PLATÃO, A República. (Livro VII) Trad. Enrico Corvisieri. Coleção Os Pensadores. São 
Paulo, Nova Cultural, 1997. (pp. 225-256) 

b) DESCARTES, R. Meditações Concernentes à Filosofia Primeira. (Primeira, Segunda e 
Terceira Meditações) Trad. Jacó Guinsburg e Bento Prado Júnior. Coleção Os Pensadores. 2ed. 
São Paulo, Abril Cultural, 1979. (pp. 91-121) 

 
 

QUADRO - 2  
(Metafísica) 

Um dos textos deste quadro será sorteado para a prova específica A, e 
poderá ser escolhido pelos candidatos que se inscreverem para a linha 
de Metafísica e Lógica. 

a) AGOSTINHO. Confissões. (Livro XI) Trad. J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. In: 
SANTO AGOSTINHO. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Nova Cultural, 1996. (pp- 309-340) 

b) HEIDEGGER, M. Que é a Metafísica. (Introdução (1949) (pp. 77-88) e Preleção (1929) (pp. 
51-63)) Trad. Ernildo Stein. In: HEIDEGGER. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Nova Cultural, 
1996. 
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QUADRO – 3 
(Lógica) 

Um dos textos deste quadro será sorteado para a prova específica A, e 
poderá ser escolhido pelos candidatos que se inscreverem para a linha 
de Metafísica e Lógica. 

a) MORTARI, C. A. Introdução à Lógica. São Paulo: Unesp, 2001. 

b) CARNAP, R. Pseudoproblemas na Filosofia. Trad. Pablo Rubén Mariconda. In: SCHILICK & 
CARNAP. Coleção Os Pensadores. 3ed. São Paulo, Nova Cultural, 1988. (pp. 143-169) 

 
 
 

QUADRO – 4 
(Ética) 

Um dos textos deste quadro será sorteado para a prova específica B, e 
poderá ser escolhido pelos candidatos que se inscreverem para a linha 
de Ética e Filosofia Política. 

a) KANT, I. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa, 
Edições 70, 2007. 

b) MILL, J. S. O Utilitarismo. Trad. Pedro Galvão. Porto, Porto Editora, 2005. 

 

 

QUADRO - 5  
(Filosofia Política) 

Um dos textos deste quadro será sorteado para a prova específica B, e 
poderá ser escolhido pelos candidatos que se inscreverem para a linha 
de Ética e Filosofia Política. 

a) ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social. Trad. Lourdes Santos Machado. In: ROUSSEAU I. 
Coleção Os Pensadores. São Paulo, Nova Cultural, 2000. (pp. 45-243) 

b) MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Trad. Lívio Xavier. In: MAQUIAVEL. Coleção Os Pensadores. 
São Paulo, Nova Cultural, 1996. (pp. 30-143) 

 

4) Calendário: 

4.1) Prova escrita: dia 15/02/2016, às 8h. 

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 do calendário das 
entrevistas: dia 16/02/2016, às 18h. 

§ O calendário das entrevistas agrupará os candidatos em turnos. Cada candidato deve estar 
disponível para ser entrevistado a qualquer momento durante a vigência de seu turno, sob 
pena de ser desclassificado do processo. 

4.3) Entrevista e análise de projeto: dias 17 a 19/02/2016 a partir das 9h. 

4.5) Divulgação do resultado: dia 22/02/2016 às 12h. 
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5) Inscrição e Documentos Necessários 

A inscrição deverá ser feita on-line, no período de 30/11/2015 a 05/02/2016, através da 
página web: 

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

Na página web o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição e 
anexar cópias digitalizadas legíveis em pdf dos seguintes documentos:  
 
5.1) Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso (frente e verso); 
5.2) Histórico Escolar de Graduação; 
5.3) Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes; 
5.4) Anteprojeto de Pesquisa; 
5.5) 01 (uma) foto tipo 3x4;   

5.6) Certificado de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira emitido nos 
últimos dois anos por um dos seguintes institutos: Instituto Ágora (Comperve-UFRN), Toefl, 
Cambridge FCE, Cultura Inglesa, Cultura Italiana, Instituto Dante Alighieri, Aliança 
Francesa e Instituto Goethe. 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. 

5.7) Termos de Ciência e Responsabilidade (anexos C e D deste edital) datados e assinados 
pelo candidato. 
 
6) Informações: 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – sala 706 
Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59.078-970 - Natal/RN 
Fone/Fax: (84) 3342-2339 (Ramal 803); ou (84) 99474-6714 
E-mail: ppgfil@cchla.ufrn.br   Site: http://www.cchla.ufrn.br/ppgfil 
Coordenador: Prof. Dr. Daniel Durante Pereira Alves 
 
7) Informações Gerais: 
 
A obtenção do grau de Mestre em Filosofia implica na integralização de 18 créditos em 
disciplinas, mais a comprovação de proficiência em língua estrangeira, além de aprovação 
no exame de qualificação e na defesa da dissertação de mestrado. O prazo máximo de 
conclusão do curso é de 24 meses, cabendo, em casos excepcionais, de acordo com o 
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regulamento, prorrogação de até 06 (seis) meses. Espera-se do candidato com bolsa que 
cumpra os prazos exigidos pelas agências de fomento. 
 
 
8) Banca Examinadora: 

 

Daniel Durante Pereira Alves 

Joel Thiago Klein 

Oscar Federico Bauchwitz - (presidente) 
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Anexo A 
 

Lista de Docentes do PPGFIL  –  MESTRADO 2016.1 

Docente 

 Alípio de Sousa Filho 

 Antônio Basílio N. Thomaz de Menezes 

 Bruno Rafaelo Lopes Vaz 

 Cícero Cunha Bezerra 

 Cinara Maria Leite Nahra  
 Daniel Durante 
 Dax Moraes  
 Edrisi de Araújo Fernandes  
 Eduardo Aníbal Pellejero  
 Fernanda Machado de Bulhões  
 Gisele Amaral dos Santos 

 Glenn Walter Erickson 

 João Marcos de Almeida 
 Joel Thiago Klein  
 José Eduardo de Almeida Moura 
 Maria Cristina Longo Cardoso Dias  
 Markus Figueira da Silva  
 Monalisa Carrilho de Macedo  
 Oscar Federico Bauchwitz  
 Rodrigo Ribeiro Alves Neto  
 Samir Gorsky 
 Sérgio Luís Rizzo Dela-Sávia  
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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 22 de fevereiro do ano de 2016 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: __________________________________ 
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  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 condicionada 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: __________________________________ 
 


