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RETIFICAÇÃO DO EDITAL ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FILOSOFIA, NÍVEL DE DOUTORADO, VINCULADO AO EDITAL DE SELEÇÃO

PRPGP/UFSM N. 030/2022

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia torna pública a alteração do
Edital Específico do curso de doutorado em Filosofia

1. Alterar item 4.1.2.:
Onde se lê:

“Será realizada no período entre 09 e 10 de janeiro e seu resultado será divulgado no dia 11
de janeiro até às 12h. Prazo para pedidos de reconsideração é das 12h do dia 11 de janeiro
até às 12h do dia 12 de janeiro e deverá ser encaminhado à secretaria do Programa de
Pós-Graduação através do e-mail coordenacaoppgfil@ufsm.br. Resultado dos pedidos de
reconsideração (quando houver) serão divulgados no dia 12 de janeiro.”

Leia-se:
“Será realizada no dia 16 de janeiro e seu resultado será divulgado no dia 16 de janeiro até
às 16h. Prazo para pedidos de reconsideração é das 16h do dia 16 de janeiro até às 16h do
dia 17 de janeiro e deverá ser encaminhado à secretaria do Programa de Pós-Graduação
através do e-mail coordenacaoppgfil@ufsm.br. Resultado dos pedidos de reconsideração
(quando houver) serão divulgados no dia 17 de janeiro.”

2. Alterar item 4.2.2.:
Onde se lê:

1. “Será realizada no período de 16 a 17 de janeiro por videoconferência através da
plataforma GoogleMeet. O horário e a ordem dos candidatos para a realização desta etapa
seguirão a ordem de classificação obtida na primeira etapa e será divulgada no dia 13 de
janeiro. Não há tempo mínimo para avaliação oral de cada candidato(a), porém o tempo
máximo será de 20 minutos.”

Leia-se:
“Será realizada no dia 18 de janeiro por videoconferência através da plataforma
GoogleMeet. O horário e a ordem dos candidatos para a realização desta etapa seguirão a
ordem de classificação obtida na primeira etapa e será divulgada no dia 17 de janeiro. Não
há tempo mínimo para avaliação oral de cada candidato(a), porém o tempo máximo será de
20 minutos.”

3. Alterar item 4.6.:
Onde se lê:

“A divulgação do resultado destas avaliações ocorrerá no dia 18 de janeiro às 12h no
site do PPGFilosofia.” 
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Leia-se:
“A divulgação do resultado destas avaliações ocorrerá no dia 19 de janeiro às 12h no site
do PPGFilosofia.”

4. Alterar item 4.7.:
Onde se lê:

1. “Pedidos de reconsideração poderão ser realizados a partir das 17h de 18 de janeiro até às
17h de 19 de janeiro e deverá ser encaminhado à secretaria do programa através do e-mail
coordenacaoppgfil@ufsm.br. 

Leia-se:
1. “Pedidos de reconsideração poderão ser realizados a partir das 12h de 19 de janeiro até às

12h de 20 de janeiro e deverá ser encaminhado à secretaria do programa através do e-mail
coordenacaoppgfil@ufsm.br.”

5. Alterar item 6.1:
5.1. Onde se lê:

“

ETAPA DATAS

Divulgação da relação final das inscrições homologadas para
seleção nos cursos 02/12/2022

Etapa 1: avaliação do projeto de pesquisa 09/01/2023 a
10/01/2023

Divulgação prévia das notas da Etapa 1 11/01/2023

Período para reconsideração 11/01/2023 a
12/01/2023

Divulgação das notas da Etapa 1 após reconsideração 12/01/2023

Divulgação da ordem e do horário de cada candidato para a Etapa 2 13/01/2023

Etapa 2: defesa do projeto e prova oral e currículo 16/01/2023 a
17/01/2023

Divulgação prévia das notas da Etapa 2 18/01/2023

Período para reconsideração 18/01/2023 a
19/01/2023

Divulgação do resultado final 20/01/2023
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Leia-se:
“

ETAPA DATAS

Divulgação da relação final das inscrições homologadas para
seleção nos cursos 02/12/2022

Etapa 1: avaliação do projeto de pesquisa 16/01/2023

Divulgação prévia das notas da Etapa 1 16/01/2023

Período para reconsideração 16/01/2023 a
17/01/2023

Divulgação das notas da Etapa 1 após reconsideração 17/01/2023

Divulgação da ordem e do horário de cada candidato para a Etapa 2 17/01/2023

Etapa 2: defesa do projeto e prova oral e currículo 18/01/2023

Divulgação prévia das notas da Etapa 2 19/01/2023

Período para reconsideração 19/01/2023 a
20/01/2023

Divulgação do resultado final 20/01/2023
”

6. As demais informações e exigências contidas no Edital PRPGP/UFSM Nº 030/2022, de
30 de setembro de 2022, permanecem inalteradas e válidas.

Santa Maria, 12 de janeiro de 2023.

Marcos Fanton
Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
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