
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
INSTITUTO DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 
 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), no uso de suas atribuições, retifica os itens e subitens abaixo, do EDITAL 

PPGFIL n°1/2019 – Doutorado em Filosofia. 

Onde se lê: 

3.2. Os candidatos ao curso de Doutorado Acadêmico deverão apresentar proficiência em 2 

(duas) línguas estrangeiras. Serão aceitas proficiências nas seguintes línguas: Francês, Inglês, 

Italiano ou Alemão. 

Leia-se: 

3.2. Os candidatos ao curso de Doutorado Acadêmico deverão apresentar proficiência em 2 

(duas) línguas estrangeiras. Serão aceitas proficiências nas seguintes línguas: Francês, Inglês, 

Italiano ou Alemão. Os candidatos cujos projetos de pesquisas dizem respeito a autores 

clássicos, gregos e latinos, terão até um ano após o ingresso para certificar a proficiência em 

uma dessas línguas; o não cumprimento dessa exigência implicará em desligamento do 

Programa. 

Onde se lê:  

3.2.4. Para os exames que não têm prazo de validade, será considerado o período máximo de 2 

(dois) anos, a partir da realização do mesmo ou da emissão do certificado. 

Leia-se: 

3.2.4. Para os exames que não têm prazo de validade, será considerado o período máximo de 2 

(dois) anos, a partir da realização do mesmo ou da emissão do certificado. 

3.2.5. Admite-se o certificado do Exame de Proficiência realizado durante o Curso de 

Mestrado, independente do seu prazo de validade. 

Onde se lê:  

4.3.2. Comprovante de Proficiência em Línguas Estrangeiras, conforme item 3.3 do Edital; 

Leia-se: 

4.3.2. Comprovante de Proficiência em Línguas Estrangeiras, conforme item 3.2 do Edital; 
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Onde se lê:  

A análise do curriculum vitae considerará somente a produção a partir de 2015 e será feita 

com base nos seguintes critérios: 

I – Produção Científica Pontuação Máxima neste item: 15 pontos 

Artigos Completos em periódico  

Extrato B Qualis-CAPES área de Filosofia 3,0 pontos (limitado a 6,0 pontos) 

Periódico discente com Conselho Editorial, que 
está em acesso aberto, da área de filosofia. 

2,0 pontos (limitado a 4,0 pontos) 

Capítulos de Livro  

Capítulo de livro, da área da filosofia, publicado 
por editora com Conselho Editorial. 

3,0 pontos (limitado a 6,0 pontos)  

Apresentação de Comunicação  

Em evento da área de Filosofia 1,0 ponto (limitado a 5,0 pontos) 

 

II – Atividades de Formação Acadêmica Pontuação Máxima neste item: 10 pontos 
Bolsa PIBIC ou IC voluntário institucionalizado, 
com pesquisa na área de filosofia; 

2,0 pontos (por semestre) 

Monitoria em disciplina filosófica; 1,0 ponto (por semestre) 

Participação em Comissão Organizadora de 
Evento Científico na área de filosofia; 

1,0 ponto (limitado a 3,0 pontos) 

 

III – Atividade didática Pontuação Máxima neste item: 5 pontos 
Atuação docente no ensino fundamental e médio 1,0 ponto (por semestre) 

 
 

Leia-se: 

A análise do curriculum vitae considerará somente a produção a partir de 2015 e será feita 
com base nos seguintes critérios: 
 

I – Produção Científica Pontuação Máxima neste item: 18 
pontos 

Artigos Completos em periódico  
Estrato A1, A2 e B1 Qualis-CAPES da área da Filosofia. 4,0 pontos (limitado a 8,0 pontos) 

Estrato B2 a B5 Qualis-CAPES da área da Filosofia 3,0 pontos (limitado a 6,0 pontos) 

Periódico discente com Conselho Editorial, que está 
em acesso aberto, da área de filosofia. 

2,0 pontos (limitado a 4,0 pontos) 

Resenhas  
Em periódico com Conselho Editorial, que está em 
acesso aberto, da área de filosofia. 

2,0 pontos (limitado a 4,0 pontos) 

Capítulos de Livro  
Capítulo de livro, da área da filosofia, publicado por 
editora com Conselho Editorial. 

3,0 pontos (limitado a 6,0 pontos)  

Apresentação de Comunicação ou de Minicurso  
Em evento da área de Filosofia 1,0 ponto (limitado a 5,0 pontos) 
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II – Atividades de Formação Acadêmica Pontuação Máxima neste item: 8 pontos 
Mestrado Acadêmico em Filosofia 5,0 pontos  

Participação em Comissão Organizadora de Evento 
Científico na área de filosofia; 

1,0 ponto (limitado a 3,0 pontos) 

 

III – Atividade didática Pontuação Máxima neste item: 4 pontos 
Atuação docente no ensino fundamental, médio e 
superior. 

1,0 ponto (por semestre) 

 
 
 
 
 

Uberlândia, 12 de abril de 2019 
 
 
 
 

 
Sertório de Amorim e Silva Neto 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 


