
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UFMG  
(MESTRADO E DOUTORADO) 

 
CHAMADA PARA EXAME DE SELEÇÃO A BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 2020 E A BOLSAS DE MESTRADO E 
DOUTORADO REMANESCENTES ou VACANTES NO ANO DE 2020 

 
- Esta chamada destina-se: 

- aos candidatos aprovados no processo seletivo regular e suplementar 2020 do PPG-FIL/UFMG (Mestrado e 
Doutorado); e  

- aos alunos não bolsistas do PPG-FIL/UFMG (Mestrado e Doutorado) que não completaram 24 meses de 
vínculo para mestrado e 54 meses de vínculo para o doutorado. 

- Os candidatos para esta chamada serão selecionados por uma banca examinadora indicada pelo Colegiado do 
Programa.  

- A seleção constará de uma prova escrita de conhecimento de Filosofia de caráter exclusivamente classificatório para 
cada uma das modalidades: mestrado e doutorado.   

- Cada uma das provas conterá duas questões, versando sobre os dois textos a seguir: 

- PLATÃO, Górgias; 

- Hans-Georg GADAMER, A Atualidade do Belo. 

- A prova ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2019, das 08h30 às 12h30, na sala 1012, do prédio da FAFICH.  

- A divulgação da classificação final, com indicação das notas obtidas, será afixada na Secretaria do Curso e publicada 
no site do PPG-FIL/UFMG no dia 11 de dezembro de 2019. 

- Os candidatos serão classificados segundo o critério de maior pontuação, de acordo com os seus respectivos cursos 
(mestrado e doutorado) e segundo duas modalidades (bolsas do processo seletivo 2020 e bolsas remanescentes ou 
vacantes). 

- As bolsas disponibilizada pelas agências de fomento no ano de 2020 serão atribuídas pela Comissão de bolsas, de 
acordo com seguinte ordem:  

1. em primeiro lugar, as duas primeiras bolsas de mestrado e duas primeiras bolsas de doutorado serão 
destinadas aos dois primeiros candidatos para Mestrado e Doutorado melhor classificados nesta seleção de 
bolsistas e que concorreram na modalidade de reserva de vagas para negros no processo de seleção 2020; 

2. em segundo lugar, aos candidatos do processo seletivo 2020 do PPG-FIL (regular e suplementar), segundo o 
critério de maior pontuação; 

3. em terceiro lugar, as bolsas remanescentes ou vacantes, após as duas primeiras atribuições, serão destinadas 
aos alunos veteranos não bolsistas dos cursos de mestrado e doutorado aprovados nesta chamada. 

- Poderão participar desta chamada os candidatos aprovados, mas não classificados, que por ventura venham a ser 
admitidos para as vagas remanescentes. 

- As bolsas não podem ser acumuladas com emprego, exceto naqueles casos previstos pelas respectivas agências de 
fomento. 

- O prazo de validade desta chamada é 31/12/2020. 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019 

 

Patrícia Kauark Leite 
Coordenadora do Programa de PPG-FIL/UFMG 


