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O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria torna público 

o presente Edital Interno de abertura de inscrições para Seleção de um (1) bolsista para atuar no 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES) 2015. 

 

 

CRONOGRAMA 

  

ATIVIDADE PRAZOS 

Inscrições 18/09/2015 a 16/10/2015 

Avaliação 26 e 27/10/2015 

Divulgação do resultado no site do 

PPGFil/UFSM 

30/10/2015 

 

 

 

 

REQUISITOS DO CANDIDATO: 

1. possuir o título de Doutor em Filosofia obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos 

pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado 

pelo Programa de Pós-Graduação;  

2. disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo 

com histórico de publicação de trabalhos (comprovação dos itens do currículo pode, eventualmente, 

ser solicitada pela comissão de seleção); 

3. não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

4. pode se candidatar pesquisador brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício;  pesquisador estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo 

empregatício; docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa, cumpridas, em todos os casos, as exigências do 

Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, Portaria n
o
. 086 de 03 de julho de 2013 da 

CAPES. 

5. apresentar, em formato pdf, i) um projeto de pesquisa que seja claramente adequado a uma das 

linhas de pesquisa do PPGFil/UFSM, a saber, Análise da Linguagem e Justificação, Fenomenologia 

e Compreensão, Ética Normativa e Metaética; ii) um plano de trabalho anual; iii) diploma de 

Doutorado em Filosofia.  

 
 

INSCRIÇÃO: 

Os documentos exigidos para inscrição (projeto de pesquisa, plano de trabalho anual, currículo, 

diploma de Doutorado) deverão ser enviados, em formato pdf, para o e-mail 
secretariappgf@gmail.com, no período de  18/09/2013 a 16/10/2013. 

mailto:secretariappgf@gmail.com


Uma entrevista poderá ser agendada com os candidatos selecionados. Poderá realizar-se via Skype e 

ser em português, espanhol ou inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd 

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-graduação em Filosofia 

Prédio: 74 A - Sala 2308, Campus 

Bairro Camobi – Santa Maria, RS 

CEP 97.105-900. 

Fone/Fax: (55) 3220 8462 

E-mail: secretariappgf@gmail.com 

 

 

 

 

Santa Maria, 14 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Frank Thomas Sautter 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
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