
               -                       da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal 
de Minas Gerais 
 
                  2017 – PNPD  
O Coordenador                    -                                        
                      Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de Minas Gerai  
                              01 de agosto a 15 de agosto de 2017          
abertas as                                 (01) pesquisador para atuar no âmbito 
do Programa Nacional de Pós-Doutorado  (PNPD-CAPES), cujo regulamento 
encontra-se na portaria n. 86 de 3 de julho de 2013, da CAPES. 
O candidato deverá possuir doutorado em Filosofia e estar apto a começar suas 
atividades em setembro de 2017, ressalvados os devidos trâmites burocráticos 
internos à UFMG e aqueles de responsabilidade da CAPES.  
O candidato selecionado atuará como bolsista CAPES por um período de 12 
meses, sendo possível a prorrogação por mais 12 meses, nos termos da portaria 
086 de 03 de julho de 2013. 
Durante a vigência da bolsa, o candidato deverá desenvolver atividades de 
pesquisa e ministrar disciplinas de Filosofia no nível de Graduação ou de Pós-
Graduação, em área de sua especialidade ou áreas afins, de acordo com a 
determinação do Departamento de Filosofia. O valor da bolsa da CAPES é 
atualmente R$ 4 100,00. 
 
Qualificação 
Os candidatos deverão possuir o título de Doutor em Filosofia. A comprovação da 
titulação deverá ocorrer quando da implementação da bolsa. No caso do título 
obtido no Brasil, o doutorado deverá ter sido obtido em cursos avaliados pela 
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. No caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, o diploma será analisado pelo Programa de Pós-Graduação, 
conforme portaria 086 de 03 de julho de 2013. 
 
Inscrições 
As inscrições estarão abertas de 01 de agosto a 15 de agosto de 2017 e deverão 
ser realizadas pelo email posdoc2.fil@gmail.com Na inscrição, devem constar os 
seguintes dados: 

 Nome completo 
 Local de data de nascimento 
 Endereço 
 Telefone 

A seguinte documentação deve ser enviada em anexo: 
 Se brasileiro, o link para o currículo atualizado na Plataforma Lattes do 

CNPq; se estrangeiro, o curriculum vitae; 
 Se brasileiro, o RG e o CPF, se estrangeiro, as primeiras páginas do 

passaporte; 
 Descrição geral do seu campo de pesquisa, seguida do projeto de pesquisa 

a ser realizado no período de doze (12) meses (máximo de 1500 palavras) 
 Um texto acadêmico escrito pelo autor. 
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Processo seletivo 
O ex                             2                                      
exclusivamente                                                           .  

1a Etapa.                                  . A banca avaliará                
                                                      , dentro do prazo 
regulamentar do curso, sem atribuir nota. Os                           
                                                                              
                      na Secretaria do Curso no dia 31 de agosto de 2017        
                                                     .  

2a Etapa. A segunda etapa ocorrerá entre os dias 04 de setembro e 06 de 
setembro de 2017 e                uma arguição valendo 100 pontos, portando 
sobre o projeto de pesquisa e o percurso acadêmico do candidato. Candidatos  
residentes  fora  do  estado  de  Minas  Gerais  poderão  fazer  a  arguição  oral 
utilizando  sistemas  de  videoconferência  (via  Skype),  desde  que  solicitado  no  
ato  da inscrição, com indicação do endereço eletrônico para a videoconferência. 
O candidato se responsabilizará  por  testar  a  conexão  com  o  Colegiado,  
quando  solicitado,  garantindo banda de internet com velocidade compatível 
para emissão de som e imagem em tempo real. O Colegiado não se 
responsabilizará  por  problemas  na  conexão  por  parte  do candidato.        
considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem pelo menos 70  
pontos. 

Contatos – Telefone: (31) 34095036, e-mail posdoc2.fil@gmail.com            b  
http://filosofia.fafich.ufmg.br/posgraduacao 
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