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EDITAL 
 
 

EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO 

NO CURSO DE MESTRADO EM FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA (PPGLM) 

 

Ingresso: primeiro semestre de 2010 

 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica (PPGLM) do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
presidente da Comissão Deliberativa do PPGLM, no uso de sua atribuição fixada 
no artigo 7° da Regulamentação Geral da Pós-Graduação strictu sensu da UFRJ, 
torna público aos interessados que estarão abertas na Secretaria deste Programa, no 
período de 08 de setembro a 13 de novembro de 2009, as inscrições para 
processo seletivo de ingresso discente no Programa de Pós-Graduação Lógica e 
Metafísica para o ano de 2010 na modalidade Mestrado em Filosofia. 

 
O presente edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica em reunião realizada em 08 de agosto de 2009. 

 
Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica 
http://ppglm.wordpress.com, na Secretaria do Programa, sala 320B do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, ou pelo telefone (21) 2252-8032, ramal 308. 
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DISPOSITIVOS GERAIS DO CONCURSO 

 

1. VAGAS 

O número de vagas para o ano de 2010 é de 20 (vinte), não havendo compromisso 
por parte do Programa nem com o preenchimento total das vagas, nem com a 
concessão de bolsas de estudo. 

 

2.  INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

1. Poderão se inscrever no processo seletivo de ingresso no Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ para o primeiro período letivo de 2010 os portadores de título de 
graduação ou os que concluírem o curso de graduação até a data prevista para 
a matrícula no curso de Mestrado. 

2. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão comprovar, 
obrigatoriamente, para fins de matrícula, a conclusão do curso de graduação. 

3.  As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo interessado ou por 
procurador devidamente constituído, desde que com reconhecimento da firma 
do outorgante em cartório, nos dias úteis do período de 08 de setembro a 13 
de novembro de 2009, das 09:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h, na 
Secretaria do PPGLM, sala 320B do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
da UFRJ, situado no Largo de São Francisco de Paula, no 1, Centro, Rio de 
Janeiro. 

4. As inscrições poderão ser realizadas por via postal (apenas por Sedex), desde 
que postadas até o dia 11 de novembro de 2009. 

 

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Fotocópia autenticada do diploma de graduação da UFRJ ou de outra 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. O candidato que 
estiver concluindo a graduação poderá inscrever-se condicionalmente, sem a 
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apresentação do diploma, desde que assine termo de compromisso (Anexo 
IV) no qual assume estar ciente da necessidade de comprovar a conclusão do 
curso de graduação até a data prevista para a matrícula no curso de 
mestrado; 

2. Em caso de candidato que concluiu o curso de graduação em outro país, o 
diploma de graduação deverá ter sido revalidado por instituição credenciada 
no Brasil; 

3. Trabalho escrito: texto de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) 
páginas, sem contar a bibliografia. O trabalho deverá ter o formato de um 
artigo, no qual uma questão será exposta e claramente desenvolvida, 
devendo enquadrar-se em uma das linhas de pesquisa do PPGLM (Anexo I). 
Não se trata de um projeto de pesquisa, mas de um artigo no qual o 
candidato deverá mostrar domínio de conceitos filosóficos e capacidade de 
elaboração própria de pensamentos. O texto deve consistir: (i) de uma 
introdução geral ao tema proposto, (ii) da formulação de uma ou mais 
questões filosóficas (podendo ser questões relativas à interpretação de textos 
estabelecidos ou questões temáticas), (iii) do encaminhamento de uma 
solução ao(s) problema(s) levantado(s) e (iv) de uma bibliografia resumida. O 
texto deve ser digitado em espaço 1,5 (um e meio), fonte Times New Roman, 
corpo 12 (doze), com margens de 2,5cm (dois e meio) e deve ser entregue 
em 5 (cinco) vias impressas; 

4. Projeto de pesquisa de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas, 
contendo a descrição do tema que o candidato pretende desenvolver no 
mestrado. O projeto deve ser digitado em espaço 1,5 (um e meio), fonte 
Times New Roman, corpo 12 (doze), com margens de 2,5cm (dois e meio) e 
deve ser entregue em 5 (cinco) vias impressas; 

5. Duas cartas de recomendação, conforme modelo em anexo (Anexo V), 
enviadas diretamente à Secretaria do PPGLM em envelope lacrado; 

6. Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação. Caso o candidato não 
tenha concluído o curso de graduação até o ato de inscrição no processo 
seletivo, será aceito um histórico escolar provisório; 

7. Curriculum vitae atualizado; 
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8. Formulário de inscrição (Anexo II); 

9. Requerimento de inscrição dirigido à Direção do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da UFRJ (Anexo III); 

10. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

11. Retrato 3x4. 

 

4. EXAME DE SELEÇÃO 

1. Exame do Trabalho Escrito e Exame do Projeto de Pesquisa: o trabalho 
escrito será apreciado pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação 
serão os seguintes: (i) adequação na formulação do problema proposto e na 
solução encaminhada, (ii) argumentação em apoio à solução encaminhada, 
(iii) clareza, (iv) objetividade e (v) concisão. O projeto de pesquisa será 
apreciado pela Comissão de Seleção, levando em conta os seguintes critérios: 
(i) clareza da formulação, (ii) relevância da proposta e (iii) adequação às 
linhas de pesquisa do PPGLM. Esta etapa será eliminatória. Nessa fase o 
candidato será considerado “Aprovado” ou “Reprovado”, sem atribuição de 
nota. Somente os candidatos aprovados participarão da segunda etapa do 
processo seletivo. 

2. Exame Oral: entrevista que consistirá de avaliação do candidato em 
obediência aos seguintes aspectos: a) exame de sua capacidade de discussão 
acadêmica do projeto (e eventualmente do trabalho escrito) e b) exame de 
sua capacidade de aprofundamento do conteúdo do tema de pesquisa por ele 
proposto. Esta etapa é eliminatória e classificatória. Os candidatos receberão 
notas de 0 (zero) a 10 (dez). Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete). Somente os candidatos 
aprovados participarão da terceira etapa do processo seletivo. 

3. Prova de Proficiência em uma Língua Estrangeira: à escolha do 
candidato (definida no momento da inscrição), dentre os seguintes idiomas: 
francês, inglês e alemão. A prova consiste na tradução de um texto filosófico 
no idioma escolhido (sendo autorizado o uso de dicionário), com a duração 
máxima de duas horas e trinta minutos. Esta etapa é eliminatória, mas não 
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classificatória. O candidato será considerado “Aprovado” ou “Reprovado”, 
sem atribuição de nota.  

 
• Obs.1: Todas as etapas do exame são eliminatórias, sendo apenas a segunda etapa 

(Exame Oral), além de eliminatória, classificatória. 

• Obs.2: Candidatos estrangeiros aprovados no processo seletivo serão submetidos a 
exame de proficiência em Língua Portuguesa até o final do 1° ano letivo, em data a 
ser divulgada pela Secretaria do PPGLM. 

 

5. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Será divulgada uma lista dos candidatos aprovados, segundo a ordem de sua 
classificação. A classificação dos candidatos aprovados será feita de acordo com a 
nota obtida na segunda etapa do exame (Exame Oral). 

 

6. CALENDÁRIO DO EXAME 

1. Divulgação da relação de candidatos cujas inscrições foram homologadas: 17 
de novembro de 2009, às 16:00h; 

2. Divulgação da lista de candidatos cujos trabalhos escritos e projetos de 
pesquisa foram aprovados e divulgação dos horários do Exame Oral: 23 de 
novembro de 2009, às 16:00h;  

3. Exame Oral: 25 e 26 de novembro de 2009; 

4. Divulgação da lista de candidatos aprovados no Exame Oral: 26 de 
novembro de 2009, às 18:00h; 

5. Prova de Língua Estrangeira: 27 de novembro de 2009, de 14:00h às 16:30h; 

6. Divulgação do resultado final: 30 de novembro de 2009 às 16:00h. 

 

7. LOCAL DO EXAME E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Todas as etapas do exames ocorrerão na sala 320B do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da UFRJ (Largo de São Francisco de Paula, no 1, Centro, Rio de 
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Janeiro, RJ). Os resultados referentes às diversas etapas do exame serão divulgados, 
nas datas previstas, na sala 320B do IFCS/UFRJ, bem como na página eletrônica 
do Programa (http://ppglm.wordpress.com).  

Os candidatos não aprovados terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar a data de 
divulgação do resultado final do exame, para retirada de sua documentação pessoal. 

 

8. MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 

Os candidatos selecionados deverão efetuar suas matrículas na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica nos prazos previstos pelo Calendário 
Acadêmico da UFRJ. Os candidatos matriculados deverão efetuar suas inscrições 
em disciplinas na mesma data designada para a matrícula. 

 

9. VALIDADE DO EXAME 

A validade dos exames extingue-se no último dia estipulado para a matrícula dos 
candidatos aprovados. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Candidatos portadores de necessidade especial deverão entrar em contato com 
a Secretaria do PPGLM para que possa ser providenciada a indispensável 
adaptação; 

2. Não haverá segunda chamada; 

3. Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nos prazos fixados 
pela Comissão Deliberativa e divulgados pela Secretaria do PPGLM. As 
matrículas serão isentas de taxas; 

4.  Não haverá matrícula condicional; 

5.  Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 
normas estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica. 
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11. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Presidente: 

Prof. Dr. Ulysses Pinheiro 

Membros Titulares: 

Profa. Dra. Carolina Araújo 

Profa. Dra. Marina Velasco 

Prof. Dr. Pedro Rego 

Prof. Dr. Rodrigo Guerizoli 

Membros Suplentes:  

Prof.ª Dr. Ethel Menezes Rocha 

Prof.ª Dr. Marco C. Ruffino 

 

12. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 
Largo de São Francisco de Paula, no 1, sala 320B (Centro) 
20051-070 – Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 2252-8032, ramal 308 
e-mail: ppglm@ifcs.ufrj.br 
página eletrônica: http://ppglm.wordpress.com 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2009. 

 
 
 
 
 

Prof. Dra. Ethel Menezes Rocha  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica (IFCS/UFRJ) 
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ANEXO I 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

A área de concentração do PPGLM é “Metafísica e Filosofia da Ação”, estruturada em 
três linhas de pesquisa: 

1. Ontologia Lógica e Semântica Filosófica; 
2. Filosofia das Ciências Formais e Epistemologia Analítica; 
3. Filosofia da Ação. 

 
1. Ontologia Lógica e Semântica Filosófica 

Esta linha de pesquisa está voltada para o estudo da estrutura categorial do mundo. Ela 
abarca tanto a investigação tradicional sobre as categorias mais gerais sobre o que há 
(denominada por Husserl “ontologia formal”), quanto a investigação sobre a existência de 
uma série de entidades abstratas específicas (como proposições, números, Deus etc.), cuja 
existência constitui problema para a filosofia. Como as investigações de natureza 
ontológica estão indissociavelmente ligadas à semântica, essa linha de pesquisa abrange 
uma investigação lógica da linguagem. 

 
2. Filosofia das Ciências Formais e Epistemologia Analítica 

Essa linha de pesquisa está voltada para a investigação dos fundamentos da matemática e 
da lógica. Ela inclui desde o trabalho de natureza mais técnica (em lógica e teoria de 
conjuntos, com sistemas formais propriamente ditos), até o trabalho de natureza mais 
conceitual, assim como a história da lógica e da teoria de conjuntos. 
Essa linha de pesquisa inclui também o campo da chamada epistemologia analítica. Por 
esta entendemos aqui tanto a filosofia da ciência quanto a investigação filosófica que se 
ocupa com as teorias da justificação epistêmica relativas ao conhecimento proposicional.  

  
3. Filosofia da Ação 

Essa linha de pesquisa está voltada tanto para a investigação da conduta humana livre, 
intencional e imputável quanto para os conceitos tradicionais e contemporâneos de 
atitude proposicional, de consciência fenomenal, de auto-consciência e de causalidade 
intencional. 

 



 

 9 

ANEXO II 

Formulário de inscrição para exame de seleção do curso de Mestrado em 

Filosofia do Programa de Pós-Graduação Lógica e  Metaf í s i ca  

 

Nome: ...................................................................................................................................... 

Endereço: ................................................................................................................................ 

Bairro: ..........................................  Cidade: .................................................. Estado: .......... 

CEP: .............................. Telefone(s): .................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................... 

Graduado em: ......................................................................................................................... 

 

Opção para exame de Língua Estrangeira (selecione uma opção): 

[   ] Francês  [   ] Inglês        [   ] Alemão 

 
Entreguei os documentos abaixo: 

[   ] fotocópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão do curso ou 
Termo de Compromisso (Anexo IV); 

[   ] fotocópia do histórico escolar (definitivo ou provisório); 
[   ] curriculum vitae atualizado; 
[   ] fotocópia da identidade e do CPF; 
[   ] trabalho escrito em 5 (cinco) vias; 
[   ] projeto de dissertação em 5 (cinco) vias; 
[   ] 2 (duas) cartas de recomendação; 
[   ] retrato 3x4. 

 

Rio de Janeiro, ..............de ..........................................................de .............. 

 

Assinatura: ........................................................................................................ 
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ANEXO III 

 
 
Ilma. Sra. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro: 

 
 
 
Eu, ..................................................................................................................................................................., 
                                            nome                              
 
....................................., natural de ...................................................., nascido em ...................................,  
     nacionalidade                                              naturalidade                                         data de nascimento 
 
residente à ...................................................................................................................................................... 
   residência (rua, nº casa/apartamento, CEP, bairro, telefone) 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
venho requerer a V.Sa. a inscrição nos exames seleção para ingresso no Curso de 

Filosofia, nível Mestrado, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica deste 

Instituto.  

 
 

Nestes Termos, 
P. Deferimento. 
 

 
 

Rio de Janeiro, .......... de ............................................. de ................ 
 
 
 
 
 

Assinatura: ....................................................................................................................... 
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ANEXO IV 

 

Termo de Compromisso 

 

 

Eu, ............................................................................................................................., carteira 

de identidade no .................................................., emitida em ................................., órgão 

emissor ................................., declaro estar ciente que minha presente inscrição no 

Exame de Seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da 

UFRJ é condicional e só será efetivada após a apresentação da documentação 

comprobatória de conclusão do meu curso de graduação. Essa comprovação 

deverá ser entregue até a data prevista para a matrícula no curso de Mestrado na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. 

 

Rio de Janeiro, ........... de .................................. de ................ 

 

Assinatura: .................................................................................................... 
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ANEXO V 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA - UFRJ 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 
 
 
Prezado(a) Recomendante, 
 
A sua opinião sobre o candidato abaixo será de grande valia para a Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação 
Lógica e Metafísica (PPGLM). Por favor, expresse a sua avaliação de forma sincera e objetiva. O candidato não terá 
acesso ao conteúdo desta carta. 
 

Nome do Candidato  
 

Nome do Recomendante  
 

Titulação Máxima do Recomendante 
(Doutor, Mestre, etc.) 

 

 
Instituição do Recomendante 
(Universidade, Departamento, etc.) 

 

 
Desde quando conhece o candidato?  

 
 
Em que 
qualidade 
conheceu o 
candidato?  
 

 
Orientador de 
mestrado (   ) 

 
Orientador de 
monografia (   ) 

 
Orientador de 
Iniciação 
Científica (   ) 

 
Professor de 
Curso (   ) 

 
Outros (   ) 
(especificar) 

 
Como classificaria o candidato com relação aos seguintes itens: 
 

Item Fraco Médio Bom Muito 
Bom 

Excepcionalmente 
Bom 

Não possuo elementos 
para opinar 

Capacidade de 
expressão 
escrita 

      

Capacidade de 
expressão oral  

      

Capacidade de 
leitura crítica de 
textos 
filosóficos 

      

Conhecimento 
filosófico na 
área do projeto  

      

 
Originalidade 
 

      

Capacidade 
intelectual 
global 
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Adequação 
entre o perfil do 
candidato e o 
PPGLM* 

      

(*Se necessário, consultar o site do PPGLM: http://ppglm.wordpress.com) 
 
Baseado no seu conhecimento do candidato, qual é sua recomendação? 
 

Não recomendo a 
aceitação (   ) 

Recomendo a 
aceitação (   ) 

Recomendo 
fortemente a 
aceitação (   ) 

Prefiro não 
opinar  sobre a 
aceitação (   )  

 
No espaço abaixo, descreva a sua apreciação do trabalho e da personalidade do candidato. Por favor seja o mais 
detalhado possível, destacando todos as características intelectuais e pessoais que julgar relevante para a avaliação. 
(Adicione outra folha se precisar de mais espaço.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 

Local e Data: Assinatura do Recomendante: 
 
 

 
Favor imprimir, assinar e remeter esta carta (em envelope lacrado) diretamente para: 
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA 
(Comissão de Seleção 2010) 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 
Largo de São Francisco de Paula, no 1, sala 320B (Centro) 
20051-070 – Rio de Janeiro, RJ    


