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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
EDITAL Nº 1/2015
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA PARA O
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2016

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 2016, em conformidade com as exigências do Regulamento deste Programa e da
Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB.
1.2 O presente edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia em
sua 111a reunião ordinária, realizada em 24/06/2015 e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade de Brasília.
1.3 Informações sobre o Programa e o Curso podem ser obtidas na página eletrônica
http://www.posfil.unb.br ou na secretaria do Programa no endereço indicado no item 3.1.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Mestrado Acadêmico: 24 (vinte e quatro) vagas.
2.2. A área de concentração do curso é Filosofia e suas linhas de pesquisa são: 1) Teoria do
Conhecimento e Filosofia da Ciência; 2) Linguagem, Lógica e Filosofia da Mente; 3) Ética e Filosofia
Política; 4) Filosofia Antiga e Medieval; 5) Filosofia da Religião.
3. INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de Mestrado Acadêmico do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para o primeiro período letivo de 2016, deverão ser
efetuadas pessoalmente pelo interessado, ou por procurador devidamente constituído, nos dias úteis
do período de 03/08/2015 a 08/09/2015, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 no
seguinte endereço: Secretaria de Pós-Graduação em Filosofia (Departamento de Filosofia – ICC Ala
Norte, Subsolo, Módulo 24), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Filosofia, Caixa Postal 4496,
Universidade de Brasília, CEP 70910-900, Brasília-DF.
3.2 As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal, sendo obrigatória, neste caso, a
utilização de serviço de entrega rápida, apresentando data da postagem não posterior ao último dia
de inscrição, conforme estabelecido no item 3.1.
3.3 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão do curso de
graduação, desde que possam concluí-lo até o primeiro dia do período letivo de ingresso no curso, de
acordo com o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB,
atendido o que prescrevem os itens 3.6 a 3.8 deste edital.
3.4 No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos, sendo que para inscrição
por via postal, as cópias deverão estar autenticadas:
3.4.1 Ficha de inscrição modelo padrão (anexo 2 deste Edital), que deve ser preenchida por
completo.
3.4.2 Pré-projeto de pesquisa na forma estabelecida no item 4 deste edital, em 3 (três) vias
impressas e 1 (uma) via armazenada em mídia (em CD ou DVD, em formato PDF com no
máximo 3000 KB).
3.4.3 Cópia do diploma de graduação, ou certificado de conclusão de curso, ou declaração de
provável formando no segundo período letivo de 2015.
3.4.4 Cópia do Histórico escolar do curso de graduação.
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3.4.5 Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço
http://lattes.cnpq.br) em 3 (três) vias. Deverão ser anexados comprovantes (uma via) da
produção intelectual listada no currículo.
3.4.6 Cópia de documento de identidade, do CPF, do título de eleitor, dos comprovantes da
última votação e certificado de reservista, quando for o caso.
3.4.7 Original do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00
(noventa reais) a ser paga no Banco do Brasil, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU),
que
pode
ser
obtida
na
página
<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp>. No formulário a ser gerado,
incluir os seguintes dados: UG - 154040, Gestão - 15257, Recolhimento - 288381, Número de
Referência - 4007, informando o nome e CPF do candidato, bem como a data de pagamento
da taxa.
3.4.8 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que
apresentarem a documentação exigida, completa e dentro do prazo previsto no item 3.1 do
presente Edital.
3.5. Ao apresentar a documentação requerida, o candidato se responsabiliza pela veracidade de todas
as informações prestadas.
3.6 A admissão dos candidatos selecionados no presente processo de seleção se concretizará pelo seu
registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). No ato do registro, os candidatos deverão
apresentar os seguintes documentos: cópias autenticadas de diploma do curso superior; histórico
escolar do curso superior; carteira de identidade; CPF; título de eleitor com último comprovante de
votação; certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); carteira de identidade de
estrangeiro (somente para os estrangeiros).
3.7 Não é permitido o registro concomitante em mais de um curso de Pós-Graduação stricto sensu da
UnB.
3.8 Candidatos inscritos no processo seletivo para o Curso de Mestrado em fase de conclusão do
Curso de Graduação, se selecionados, deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão do
curso respectivo no ato de registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da UnB.
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do item 7 deste edital.
4.2. O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas:
4.2.1 Avaliação do Pré-projeto: O pré-projeto deve ser composto dos seguintes itens: título,
apresentação do problema, objetivos, cronograma de execução da pesquisa proposta e
referências bibliográficas. O pré-projeto deve conter entre, no mínimo, 12.000 caracteres (com
espaço) e, no máximo, 18.000 caracteres (com espaço), em folha formato A4, com espaçamento
1,5 entrelinhas e fonte Times New Roman 12. Os critérios de avaliação para esta prova estão
explicitados no item 5 deste edital. Na capa do Pré-Projeto deverá ser indicado o nome do
candidato, título do pré-projeto e linha de pesquisa do PPG-FIL/UnB a que se refere (de acordo
com o item 2.2.). As demais páginas não devem conter identificação do autor. Os critérios de
avaliação para esta prova estão explicitados no item 5.2 deste Edital.
4.2.2 Prova Escrita de Conhecimentos em Filosofia: A prova terá duração de 3 (três) 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 <http://www.posfil.unb.br>. A prova escrita deverá ser
feita pelo próprio candidato, à mão, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado, junto à Secretaria do
Programa (para endereço, consultar item 3.1.), em função de necessidade especial que
impossibilite a redação pelo próprio. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados
no item 5.3 deste edital.
4.2.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: A prova terá duração
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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 <http://www.posfil.unb.br>. 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.
4.2.3.1. Alternativamente, fica aprovado nesta etapa e dispensado desta prova o candidato que
apresentar os seguintes certificados no momento da inscrição, com a pontuação mínima abaixo
especificada:
4.2.3.1.1. para língua inglesa, deve ser apresentado certificado do Test of English as
Foreign Language – TOEFL (Internet-based testing – mínimo de 70 pontos ou Institutional
Testing Program (ITP) – mínimo de 523 pontos) ou do International English Language Test
– IELTS (mínimo de 5,5 pontos), emitidos há, no máximo, dois anos (setembro de 2013).
4.2.3.1.2. para língua francesa, deve ser apresentado certificado DELF (Diplôme d'Etudes
en Langue Française), nível B2, ou DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
emitido há dois anos, no máximo (setembro de 2013);
4.2.3.1.3. para língua alemã, deve ser apresentado certificado do Instituto Goethe no nível
B1 (Zertifikat Deutsch), emitido há, no máximo, dois anos (setembro de 2013).
4.2.3.1.4. para língua italiana, deve ser apresentado o certificado Nível CILS Dois – B2,
emitido, há, no máximo, dois anos (setembro de 2013).
4.2.3.2. A nota da Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira para
aqueles que se valerem do disposto no item 4.2.3.1 será proporcional à nota máxima do
certificado ou nível apresentado e a pontuação ou nível demonstrado pelo candidato.
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 <http://www.posfi.unb.br>. 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.
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
5.1. A cada uma das provas será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
5.2.
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;
b) delimitação e relevância do tema;
c) coerência filosófica da proposta;
d) pertinência do problema proposto e da bibliografia indicada;
e) exequibilidade no prazo máximo do curso (quatro períodos letivos);
f) adequação a uma das linhas de pesquisa do PPG-FIL/UnB;
g) possibilidade de orientação dentre os docentes do programa.
5.3
Prova Escrita de Conhecimentos em Filosofia: Esta prova é eliminatória e classificatória,
sendo que a nota mínima para aprovação é 7 (sete). A prova escrita versará sobre os temas relativos à
linha de pesquisa escolhida pelo candidato, cujas referências bibliográficas se encontram no Anexo 1
deste edital.
5.4
Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: Esta prova é
classificatória. O aspecto avaliado será o grau de compreensão instrumental da língua inglesa ou
francesa ou alemã ou italiana, conforme indicado pelo candidato no formulário de inscrição.
5.5 Prova Oral: Esta prova é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para aprovação é
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7 (sete). A Prova Oral consistirá na arguição do candidato pela Comissão de Seleção, que será avaliado
quanto à:
a) documentação apresentada;
b) formação e conhecimento filosófico;
c) defesa do pré-projeto;
d) exequibilidade do pré-projeto no PPG-FIL/UnB;
e) disponibilidade para dedicar-se ao Mestrado em Filosofia.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1 A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas provas, sendo os
pesos de cada uma destas os seguintes:
6.1.1 Avaliação do Pré-projeto: peso 2.
6.1.2 Prova Escrita de Conhecimentos em Filosofia: peso 3.
6.1.3 Prova de Compreensão de Texto Filosófico em Língua Estrangeira: peso 1
6.1.4 Prova Oral: peso 1.
6.2 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota final 7
(sete).
6.3 A classificação dos candidatos aprovados será feita pela ordem decrescente das notas finais dos
candidatos.
6.4 Serão selecionados aqueles candidatos aprovados que, pela ordem decrescente de classificação,
preencherem o número de vagas oferecidas.
6.5 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas
remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de classificação.
6.6 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:
6.6.1 Melhor nota na Prova Escrita de Conhecimentos em Filosofia.
6.6.2 Melhor nota na Avaliação de Pré-Projeto.
6.6.3 Melhor nota na Prova Oral.
7. DO CRONOGRAMA
DATA
03/08/2015
até
08/09/2015
14/09/2015

15/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

25/09/2015

ETAPA
Período de inscrições

HORÁRIO
08h30 às 11h30
14h30 às 17h30

Divulgação da
homologação de
inscrições
Divulgação do resultado
da Avaliação do PréProjeto
Realização da Prova
Escrita de Conhecimentos
em Filosofia
Realização da Prova de
Compreensão de Texto
Filosófico em Língua
Estrangeira

18:00h

Data provável da
divulgação do resultado
da Avaliação da Prova
Escrita de Conhecimentos
em Filosofia

18:00h

18:00h

9:00h às 12:00h

15:00h às 17:00h
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30/09/2015 e
01/10/2015
08/10/2015

15/10/2015

22/10/2015

Realização da Prova Oral

9:00h às 12:00h e15:00 às17:00h

Data provável da
divulgação do resultado
da Prova de Compreensão
de Texto Filosófico em
Língua Estrangeira e da
Prova Oral
Data provável da
divulgação do resultado
final
Data limite para
confirmação por
escrito de
participação no
Programa dos
candidatos
selecionados

18h

18h

08h30 às 11h30
14h30 às 17h30

7.1.
A divulgação de resultados será feita no quadro de avisos do PPG-FIL/UnB, na sede do
Programa, conforme item 3.1 deste edital, e/ou na página http://www.posfil.unb.br
8. DOS RECURSOS
8.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma) serão
acolhidos se interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos resultados e deverão
obrigatoriamente ser apresentados em 2 (duas) vias de igual teor do formulário padrão denominado
“Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de PósGraduação”,
disponível
na
página
eletrônica
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi.html e na Secretaria do Programa.
8.2 Do resultado final só serão cabíveis recursos ao Colegiado do Programa e ao Decanato de Pesquisa
e Pós-Graduação na hipótese de vício de forma, até 10 (dez) dias úteis após a divulgação dos
Resultados Finais, como previsto no Regimento Geral da Universidade de Brasília, Artigo 61.
8.3 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-Graduação do
Programa deverão ser apresentados pelo candidato ou por seu representante legal no endereço
indicado no item 3.1 deste edital.
8.4 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação deverão ser apresentados pelo
candidato, ou por seu representante legal, no Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, prédio da
Reitoria da UnB, sala B2-39, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília, DF.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:
9.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
seleção.
9.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
edital.
9.1.3. Não confirmar a sua participação no Programa, no caso de ser selecionado, até a data
especificada neste edital.
9.1.4. Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários
previstos para seu início.
9.2.
A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do Programa por
um período de até 3 (três) meses após a divulgação do resultado final. Findo este período, a
documentação será inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento
das taxas postais para sua devolução via correio, ou recolher pessoalmente sua documentação.
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9.3.
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia e pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, de acordo com o
regulamento do Programa e a resolução CEPE 091/2004, conforme as suas competências.
9.4.
Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão
divulgados na Secretaria do Programa, no endereço citado no item 3.1 e/ou na página eletrônica
http://www.posfil.unb.br.
9.5.
Os candidatos deverão comparecer às etapas da seleção 30 minutos antes dos horários
previstos para seu início, munidos de caneta esferográfica e documento oficial de identidade que
tenha fotografia.
9.6.
Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Brasília, DF, 24 de junho de 2015.

Prof. Dr. Samuel José Simon
Coordenador do Programa da Pós-Graduação de Filosofia da UnB.
Instituto de Ciências Humanas – IH
Universidade de Brasília
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ANEXO 1: Bibliografia para a Prova de Conhecimento em Filosofia
Obs.: As traduções e/ou edições das obras abaixo indicadas são apenas sugestões.
Linha de Pesquisa 1: Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência
1. DESCARTES, R. Meditações sobre filosofia primeira. Edição Bilíngue. Tradução: Fausto Castilho. Edições
CEMODECON: Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, 1999. (Meditações 1 e 2)
2. HUME, D. Investigação acerca do Entendimento Humano. São Paulo: Unesp, 1999 (seções II a VII e IX a
XII).
3. KANT, I. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, prefácio à 1ª. e 2ª edições
(Introdução).
4. McDOWELL, J. Mente e Mundo. São Paulo: Idéias e Letras. 2005. Introdução e Capítulo 1.
5. ROSENBERG, A. Introdução à filosofia da ciência. São Paulo: Edições Loyola, 2009.
6. SELLARS, W. Empirismo e Filosofia da Mente. São Paulo: Vozes, 2008. Capítulos I, II e III.
Linha de Pesquisa 2: Linguagem, Lógica e Filosofia da Mente
1. AUSTIN, J. L. Quando Dizer é Fazer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. (Conferências 8-11)
2. LOCKE, J. Ensaio Sobre o Entendimento Humano. S. Paulo: Abril Cultural, 1979. Col. Os Pensadores (Livro
III)
3. MORTARI, C. Introdução à Lógica. São Paulo, Editora UNESP, 2001.
4. QUINE, W. “Dois Dogmas do Empirismo”. In: W. QUINE. Coletânea de Textos. São Paulo: Abril Cultural,
1975, Coleção Os Pensadores.
5. SEARLE, J. A redescoberta da mente. SP: Martins Fontes, 1997.
6. WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. S. Paulo: Abril Cultural, 1979. Col. Os Pensadores. Parágrafos
1 a 133.
Linha de Pesquisa 3: Ética e Filosofia Política
1. ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores, 1983. (Livros I e II).
2. HABERMAS, J. Técnica e Ciência enquanto Ideologia. (Trad. Zeljko Loparic e Andréa Maria Altino de Campos
Loparic). In: Escola de Frankfurt. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
3. KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores, 1983.
(Seção II).
4. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Penguin Classics / Companhia das Letras, 2010
5. NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. Cia das Letras: São Paulo, 1998. (Segunda Dissertação).
6. ROUSSEAU, J. Do Contrato Social. São Paulo: Abril Cultural, 1983, livros I e II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linha de Pesquisa 4: Filosofia Antiga e Medieval
AGOSTINHO. O Livre Arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 3ª edição. Tradução do grego, introdução e notas Mário da Gama Kury.
Brasília: Editora UnB, ©1985, 1992, Livros I e II.
ABELARDO, P. Lógica para principiantes. 2ª edição. Introdução e tradução de Carlos Arthur Ribeiro do
Nascimento. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
McKIRAHAN, R. A Filosofia antes de Sócrates. Uma introdução com textos e comentários. São Paulo:
Paulus, 2013.
PLATÃO. República. São Paulo: Martins Fontes, 2006, livros II, III e X.
PLOTINO. Enéada 8 [30]: Sobre a Natureza, a Contemplação e o Uno. Campinas: Ed. Unicamp, 2008.
Linha de Pesquisa 5: Filosofia da Religião
ELIADE, M. O Sagrado e o Profano: a Essência das Religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
FEUERBACH, L. A Essência do Cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2009.
HUME, D. Diálogos sobre a Religião Natural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
KIERKEGAARD, S. Temor e Tremor, in: Coletânea de Textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os
Pensadores.
MICHELETTI, M. Filosofia Analítica da Religião. São Paulo: Loyola, 2007.
NIETZSCHE, F. O Anticristo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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ANEXO 2: Formulário de Inscrição

MESTRADO ACADÊMICO EM FILOSOFIA
SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PRIMEIRO PERIODO LETIVO DE 2016
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:
DATA DE NASC.:

NATURALIDADE:

RG:

DT. DE EXP.:

CPF:
ORG. EMISSOR:

UF:

ENDEREÇO COMPLETO:
CEP:

CIDADE:

TELEFONE RESIDENCIAL:

ESTADO:

CELULAR:

POSSUI VINCULO EMPREGATÍCIO?

E-MAIL:
TEM INTERESSE EM BOLSA DE MESTRADO?

FORMAÇÃO ACADÊMICA
INSTITUIÇÃO

CURSO

TÉRMINO

GRAU OBTIDO

Linha de pesquisa escolhida:_

_

Idioma para a Prova de Compreensão de Texto em Língua estrangeira:
Sugestão de Orientador/a:

_
_
ASSINATURA
Brasília-DF,

de

de 20__.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECIBO
Recebi de

todos os documentos

necessários para inscrição no processo de seleção para o mestrado em Filosofia da UnB - Edital 1/2015.
Local e data:
Assinatura do Funcionário:

