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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Instituto de Filosofia, Sociologia e Política
Programa de Pós-Graduação em Filosofia

EDITAL Nº 001/2022
SELEÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO PDPG/CAPES
O Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL) da Universidade Federal de Pelotas, em
conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas e de
acordo com a Portaria GAB nº 155, de 10 de agosto de 2022 – que implementou o Programa de
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), no uso de suas atribuições e para conhecimento dos interessados, torna público o
processo de seleção de dois bolsistas PDPG da CAPES, para o Curso de Doutorado, no referido Programa
nos termos estabelecidos neste edital.
1. Cota de bolsas:
A seleção visa o preenchimento de 02 (duas) cotas de Bolsas, com duração de até 36 meses concedidas ao
PPGFIL para início em 2023, de acordo com o regulamento para concessão de bolsas do Programa 13407
- PDPG Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu
acadêmicos com notas 3 e 4, proc. No. 88881.740030/2022-0. A bolsa será destinada à atuação nas
atividades do discente no Programa, na Área de Concentração Ética e Filosofia Política.
2. Elegibilidade:
Serão elegíveis doutorando(a)s regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em Filosofia–
nível de Doutorado.
3. Procedimentos e documentos para inscrição:
Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deve enviar mensagem para o endereço eletrônico
ppgfilosofia@ufpel.edu.br contendo as seguintes informações:
i) Informações pessoais: nome completo, RG, CPF, endereço, data de nascimento, e-mail e telefone.
ii) Link para o Currículo Lattes
iii) Histórico Escolar atual do Doutorado.
4. Critérios de seleção:
A seleção será realizada por uma banca composta por docentes do PPGFIL. Os critérios a serem avaliados e
as etapas da seleção, com seus respectivos pesos, são:
a. 1a etapa (eliminatória) - análise da Histórico Escolar do Doutorado (peso 5,0);
b. 2a etapa (classificatória) - nota final do processo de seleção (peso 5,0).
5. Cronograma do processo seletivo:
Inscrições: de 14 a 27 de novembro de 2022
Resultado da primeira e segunda etapas: 06 de dezembro de 2022
Resultado final: 06 de dezembro de 2022.
O resultado de cada etapa estará disponível na página do PPGFIL: https://wp.ufpel.edu.br/ppgfil/
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Pelotas, 10 de novembro de 2022.
______________________
CLADEMIR LUIS ARALDI
COORDENADOR DO PPG FILOSOFIA/UFPEL
Documento assinado eletronicamente por CLADEMIR LUIS ARALDI, Coordenador de Curso de PósGraduação, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, em 18/11/2022, às 10:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1935377 e
o código CRC 5CBA520C.
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