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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na sala 301 

do Prédio 74A do Campus da UFSM, reuniram-se para dar início ao processo de seleção do Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia (DOUTORADO), conforme o Edital Nº. 033/2015/PRPGP/UFSM, de 

28 de setembro de 2015,   para a turma de ingressos no primeiro semestre de 2016, os membros da 

Comissão de Seleção, designados pela Portaria N.º 156, de 14 de setembro de 2015, do Diretor do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas Prof. Dr. Mauri Leodir Löbler. Foi iniciado o Processo Seletivo 

com a abertura dos envelopes e a avaliação da documentação. A Comissão avaliou os currículos de 

acordo com os seguintes critérios e pontuações: a) área de formação: filosofia (até 0,5) ou área afim (até 

0,3); b)produção intelectual sob forma de publicações e participação em eventos (até 1,0); c) atividade 

de iniciação científica, monitoria ou similares (até 0,2); d) atividade Docente e de Orientação (até 0,3); 

A Comissão atribuiu aos currículos dos candidatos os valores que estão discriminados na tabela, em 

anexo. Dando prosseguimento aos trabalhos, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e 

quinze, às quinze horas, foi iniciada a avaliação seletiva dos projetos, de acordo com os seguintes 

critérios: a) revisão de literatura (até 1,0); b) objetivos e formulação da tese (até 1,0); c) plano de 

trabalho e cronograma de atividades (até 0,5); d) metodologia e justificativa ( até 0,5). Foram atribuídos 

os valores abaixo especificados. 

 

 
 

Nome Currículo Projeto Nota Classificação 
GABRIELA D’ÁVILA SCHÜTZ 0,70 1,43 2,13 NÃO CLASS. 
RÔMULO EISINGER GUIMARÃES 1,55 2,80 4,35 CLASSIFICADO 
VITOR HUGO DOS REIS COSTA 1,80 2,28 4,08 CLASSIFICADO 
     
     
     
     
     
     
 

 

 

Santa Maria, dezesseis de novembro de 2015. 
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