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PROCESSO SELETIVO 
PARA FREQÜÊNCIA EM DISCIPLINA ISOLADA DOS 

CURSOS DE MESTRADO E DE DOUTORADO EM FILOSOFIA DO 
PPGLM/UFRJ NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica (PPGLM) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro informa que estarão abertas na Secretaria do Programa, no período de 17 

a 20 e de 24 a 25 de julho de 2017, de 09:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h, as inscrições para 

o processo seletivo destinado aos interessados em cursar, na condição de aluno especial, disciplinas 

isoladas dos cursos de Mestrado e de Doutorado em Filosofia do PPGLM no segundo semestre de 

2017. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do PPGLM (ver endereço no 

Anexo I deste Edital). 

O aluno especial poderá matricular-se por um semestre, devendo cumprir todos os requisitos da(s) 

disciplina(s) em que se inscreve, e receberá, caso aprovado, um certificado atestando os créditos 

obtidos. 

Os horários e programas das disciplinas podem ser consultados nos seguintes endereços: 

https://ppglm.wordpress.com/2017/07/07/quadro-de-horarios-2017-2/ 

https://ppglm.wordpress.com/2017/07/07/programas-de-disciplinas-2017-2/ 

 

1 Disposições gerais 

1.1. Poderão se inscrever no processo seletivo para frequência em disciplinas do Mestrado (1)- 

graduandos ou (2)- portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso de Graduação da 

UFRJ ou de outra Instituição de Ensino Superior. 

1.2. Poderão se inscrever para frequência em disciplinas do Doutorado (1)- mestrandos ou (2)- 

portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso de Mestrado da UFRJ ou de outra 

Instituição de Ensino Superior. 

1.3. A aprovação no processo seletivo não constitui formalização de vínculo definitivo com os cursos 

de Mestrado ou de Doutorado em Filosofia do PPGLM. 

1.4. Caso o candidato se torne aluno regular do Mestrado ou do Doutorado em Filosofia do PPGLM 

dentro de até 02 (dois) anos após a emissão de certificado de créditos obtidos em disciplina(s) 

isolada(s), será permitido o aproveitamento de tais créditos em seu histórico. 

1.5. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 

neste edital e no regulamento do PPGLM. 

1.6. Este Edital de seleção foi aprovado em reunião da Comissão Deliberativa do PPGLM ocorrida 

em 05 de julho de 2017. 

 

2. Documentação exigida para inscrição 

2.1. Comprovante de vínculo ou de conclusão de curso em uma das seguintes rubricas: 

2.1.1. Para graduandos candidatando-se à frequência em disciplina(s) do Mestrado, Fotocópia 

de comprovação de vínculo com curso de Graduação. 

https://ppglm.wordpress.com/2017/07/07/quadro-de-horarios-2017-2/
https://ppglm.wordpress.com/2017/07/07/programas-de-disciplinas-2017-2/
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2.1.2. Para graduados candidatando-se à frequência em disciplina(s) do Mestrado, Fotocópia 

de diploma ou certificado de conclusão de curso de Graduação. 

2.1.3. Para mestrandos candidatando-se à frequência em disciplina(s) do Doutorado, 

Fotocópia de comprovação de vínculo com curso de Graduação de Mestrado. 

2.1.4. Para mestres candidatando-se à frequência em disciplina(s) do Doutorado, de diploma 

ou certificado de conclusão de curso de Mestrado. 

2.2. Fotocópia do histórico escolar de Graduação (para frequência em disciplina(s) do Mestrado) ou 

de Mestrado (para frequência em disciplina(s) do Doutorado). 

2.3. Fotocópia da Carteira de Identidade. 

2.4. Curriculum vitae atualizado (de preferência no formato Lattes). 

2.5. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo II deste edital). 

2.6. Breve exposição, de no máximo 02 (duas) laudas, justificando os motivos que levam o interessado 

a pretender cursar disciplina isolada no PPGLM. 

 

3. Processo de seleção e divulgação dos resultados 

3.1. A seleção ficará a cargo do(s) professor(es) da(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) o candidato se 

apresenta. 

3.2. A seleção terá como referência a análise do histórico escolar, do curriculum vitae, da justificativa 

apresentada e do número de vagas disponíveis por curso. 

3.3. Não caberá recurso do julgamento das candidaturas consideradas indeferidas neste processo. 

3.4. Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados no dia 28 de julho de 2017 no mural da 

Secretaria e na página eletrônica do PPGLM. 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Ulysses Pinheiro 

Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

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: ppglmufrj@ifcs.ufrj.br 

página eletrônica: http://ppglm.wordpress.com 
  

mailto:ppglmufrj@ifcs.ufrj.br
http://ppglm.wordpress.com/
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(Processo Seletivo para Frequência em Disciplina Isolada dos 
Cursos de Mestrado e de Doutorado em Filosofia do PPGLM 

no Primeiro Semestre de 2016) 

Nome:________________________________________________________________

__________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone(s) de contato: __________________________________________________ 

RG: ________________ Órgão: _________ Expedido em: ___/___/______ 

Curso e Instituição em que se graduou/está se 

graduando:____________________________________________________________

__________________________________________________ 

Curso e instituição em que obteve/está cursando o 

Mestrado:_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

Pretende cursar disciplina(s) de Mestrado ou de 

Doutorado?____________________________________________________________ 

Disciplina(s) que pretende cursar no PPGLM em 

2017/1:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Foram entregues os seguintes documentos: 

☐ Fotocópia de comprovante de vínculo ou de conclusão de curso em um dos 

casos previstos no item 2.1 deste Edital. 

☐ Fotocópia do histórico escolar de curso de Graduação (para frequência em 

disciplina(s) do Mestrado) ou de Mestrado (para frequência em disciplina(s) do 

Doutorado). 

☐ Fotocópia da Carteira de Identidade. 

☐ Curriculum vitae atualizado (de preferência no formato Lattes). 

☐ Exposição, de no máximo 02 (duas) laudas, justificando os motivos que 

levam o interessado a pretender cursar disciplina isolada no PPGLM. 

 

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 2017. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do interessado 


