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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

EDITAL Nº 021, DE 11 DE JUNHO DE 2018 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 015/2018, DE 11 DE MAIO DE 2018, INSCRIÇÕES AO PROCESSO 

SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NÍVEL DE DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO PARA 

INGRESSO NO 2º SEMESTRE DE 2018 

 

  As Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa (PRPGP) tornam públicas as alterações ao Edital 015/2018, de 11 de maio de 2018, de inscrições 

para o processo seletivo da Pós-graduação, em nível de Doutorado, Mestrado e Especialização, para 

ingresso no segundo semestre de 2018. 

1. ALTERAR 

1.1. Página 86 - DOUTORADO EM FILOSOFIA (CÓDIGO 1053) 

1.1.1. Onde se lê: 

25.5.1. PRIMEIRA ETAPA: Análise do Projeto de Tese e do Curriculum Lattes. Será realizada no período 

de 08 a 11 de junho de 2018. Nesta etapa o candidato deverá obter nota mínima de aprovação igual a 

três vírgulas cinco (3,5) pontos. A divulgação do resultado desta etapa será até o dia 12 de junho de 

2018, no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 

25.5.1.1. Os critérios para avaliação do Projeto de Tese (peso 3,0): 

25.5.1.1.1. Revisão de literatura (1,0); 

25.5.1.1.2. Objetivos e formulação da tese (1,0); 

25.5.1.1.3. Plano de trabalho e cronograma de atividades (0,5); 

25.5.1.1.4. Metodologia e justificativa (0,5). 

25.5.1.2. Os critérios para a avaliação do Curriculum Vitae, modelo Lattes (peso 2,0): 

25.5.1.2.1. Área de formação: Filosofia (0,5) ou área afim (0,3); 

25.5.1.2.2. Produção intelectual sob forma de publicações e participação em eventos (1,0); 

25.5.1.2.3. Atividade de iniciação científica, monitoria ou similares (0,2); 

25.5.1.2.4. Atividade docente e de Orientação (0,3). 

25.5.1.3. Período para pedido de reconsideração: de 13 a 14 de junho de 2018, devendo ser solicitado 

através do e-mail secretariappgfil@ufsm.br. 

25.5.2. SEGUNDA ETAPA: Defesa de Produção Intelectual e Prova Oral que serão realizadas no período 

de 18 a 22 de junho de 2018, no horário das 08h30min às 12h e das 14h às 18h, presencialmente ou 

por videoconferência (Skype) segundo preferência do candidato manifestada expressamente por e-mail 

encaminhado à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia até o dia 14 de junho de 2018. 

O dia e horário das provas de cada candidato serão divulgados previamente na página deste Programa 

de pós-graduação na internet (http://w3.ufsm.br/ppgf/). O tempo mínimo para a avaliação oral de cada 

candidato será de 30 minutos e no máximo 45 minutos. 

1.1.2. Leia-se: 

25.5.1. PRIMEIRA ETAPA: Análise do Projeto de Tese e do Curriculum Lattes. Será realizada no período 

de 08 a 13 de junho de 2018. Nesta etapa o candidato deverá obter nota mínima de aprovação igual a 

três vírgulas cinco (3,5) pontos. A divulgação do resultado desta etapa será até às 12h do dia 14 de 

junho de 2018, no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 

25.5.1.1. Os critérios para avaliação do Projeto de Tese (peso 3,0): 

25.5.1.1.1. Revisão de literatura (1,0); 

25.5.1.1.2. Objetivos e formulação da tese (1,0); 

mailto:secretariappgfil@ufsm.br


2 
 

25.5.1.1.3. Plano de trabalho e cronograma de atividades (0,5); 

25.5.1.1.4. Metodologia e justificativa (0,5). 

25.5.1.2. Os critérios para a avaliação do Curriculum Vitae, modelo Lattes (peso 2,0): 

25.5.1.2.1. Área de formação: Filosofia (0,5) ou área afim (0,3); 

25.5.1.2.2. Produção intelectual sob forma de publicações e participação em eventos (1,0); 

25.5.1.2.3. Atividade de iniciação científica, monitoria ou similares (0,2); 

25.5.1.2.4. Atividade docente e de Orientação (0,3). 

25.5.1.3. Período para pedido de reconsideração: de 14 a 15 de junho de 2018, devendo ser solicitado 

através do e-mail secretariappgfil@ufsm.br. 

25.5.2. SEGUNDA ETAPA: Defesa de Produção Intelectual e Prova Oral que serão realizadas no período 

de 18 a 22 de junho de 2018, no horário das 08h30min às 12h e das 14h às 18h, presencialmente 

ou por videoconferência (Skype) segundo preferência do candidato manifestada expressamente por e-

mail encaminhado à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia até às 15h do dia 15 de 

junho de 2018. O dia e horário das provas de cada candidato serão divulgados previamente na página 

deste Programa de pós-graduação na internet (http://w3.ufsm.br/ppgf/). O tempo mínimo para a 

avaliação oral de cada candidato será de 30 minutos e no máximo 45 minutos. 

 

1.2. Página 214 - MESTRADO EM FILOSOFIA (CÓDIGO 980) 

1.2.1. Onde se lê: 

48.5.1. PRIMEIRA ETAPA: Análise do Projeto de Dissertação e do Curriculum Lattes. Será realizada no 

período de 08 a 11 de junho de 2018. Nesta etapa o candidato deverá obter nota mínima de aprovação 

igual a três vírgulas cinco (3,5) pontos. A divulgação do resultado desta etapa será até o dia 12 de junho 

de 2018, no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 

48.5.1.1. Os critérios para avaliação do Projeto de Dissertação (peso 4,0): 

48.5.1.1.1. Revisão de literatura (2,0); 

48.5.1.1.2. Objetivos (1,0); 

48.5.1.1.3. Plano de trabalho e cronograma de atividades (0,5); 

48.5.1.1.4. Metodologia e justificativa (0,5). 

48.5.1.2. Os critérios para a avaliação do Curriculum Vitae, modelo Lattes (peso 1,0): 

48.5.1.2.1. Área de formação: Filosofia (0,5) ou área afim (0,3); 

48.5.1.2.2. Produção intelectual sob forma de publicações e participação em eventos (0,3); 

48.5.1.2.3. Atividade de iniciação científica, monitoria ou similares (0,2); 

48.5.1.3. Período para pedido de reconsideração: de 13 a 14 de junho de 2018, devendo ser solicitado 

através do e-mail secretariappgfil@ufsm.br 

48.5.2. SEGUNDA ETAPA: Defesa do Projeto e Prova Oral, que serão realizadas no período de 18 a 22 de 

junho de 2018, no horário das 08h30min às 12h horas e das 14h às 18h, presencialmente ou por 

videoconferência (Skype) segundo preferência do candidato manifestada expressamente por e-mail 

encaminhado à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia até o dia 14 de junho de 2018. 

O dia e horário das provas de cada candidato serão divulgados previamente na página deste Programa 

de pós-graduação na internet (http://w3.ufsm.br/ppgf/). O tempo mínimo para a avaliação oral de cada 

candidato será de 30 minutos e no máximo 45 minutos. 

1.2.2. Leia-se: 

48.5.1. PRIMEIRA ETAPA: Análise do Projeto de Dissertação e do Curriculum Lattes. Será realizada no 

período de 08 a 13 de junho de 2018. Nesta etapa o candidato deverá obter nota mínima de aprovação 

igual a três vírgulas cinco (3,5) pontos. A divulgação do resultado desta etapa será até às 12h do dia 

14 de junho de 2018, no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 

48.5.1.1. Os critérios para avaliação do Projeto de Dissertação (peso 4,0): 

48.5.1.1.1. Revisão de literatura (2,0); 

48.5.1.1.2. Objetivos (1,0); 

48.5.1.1.3. Plano de trabalho e cronograma de atividades (0,5); 
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48.5.1.1.4. Metodologia e justificativa (0,5). 

48.5.1.2. Os critérios para a avaliação do Curriculum Vitae, modelo Lattes (peso 1,0): 

48.5.1.2.1. Área de formação: Filosofia (0,5) ou área afim (0,3); 

48.5.1.2.2. Produção intelectual sob forma de publicações e participação em eventos (0,3); 

48.5.1.2.3. Atividade de iniciação científica, monitoria ou similares (0,2); 

48.5.1.3. Período para pedido de reconsideração: de 14 a 15 de junho de 2018, devendo ser solicitado 

através do e-mail secretariappgfil@ufsm.br 

48.5.2. SEGUNDA ETAPA: Defesa do Projeto e Prova Oral, que serão realizadas no período de 18 a 22 de 

junho de 2018, no horário das 08h30min às 12h horas e das 14h às 18h, presencialmente ou por 

videoconferência (Skype) segundo preferência do candidato manifestada expressamente por e-mail 

encaminhado à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia até às 15h do dia 15 de junho 

de 2018. O dia e horário das provas de cada candidato serão divulgados previamente na página deste 

Programa de pós-graduação na internet (http://w3.ufsm.br/ppgf/). O tempo mínimo para a avaliação oral 

de cada candidato será de 30 minutos e no máximo 45 minutos. 

2. As demais informações e exigências contidas no EDITAL Nº 015/UFSM/PRPGP, DE 11 DE MAIO DE 

2018, completo, EDITAL Nº 017/UFSM/PRPGP, DE 16 DE MAIO DE 2018, EDITAL Nº 

018/UFSM/PRPGP, DE 24 DE MAIO DE 2018, e EDITAL Nº 019/UFSM/PRPGP, DE 28 DE MAIO DE 

2018, permanecem inalteradas e válidas.  

 

 

 

 

Paulo Renato Schneider 

Pró-Reitor 


