
EDITAL DE INSCRIÇÃO 

Estarão abertas, no período de 05 a 09 de agosto de 2013, as inscrições para o preenchimento de 
vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em FILOSOFIA. 

Etapa 1 

Da inscrição:  

É condição básica, para matrícula no Curso de Pós-Graduação da FFLCH – Área de Filosofia, a 
conclusão do curso de graduação. O processo seletivo constará obrigatoriamente de prova de 
proficiência em idioma estrangeiro, prova dissertativa de avaliação de conhecimentos, análise de 
currículo e entrevista com análise de projeto de pesquisa. O aluno que obtiver o título de Mestre e 
quiser prosseguir seus estudos com vistas ao Doutorado, deverá submeter-se a novo processo 
seletivo, obedecidas as exigências regulamentares. Os estudantes estrangeiros que pretendam 
realizar estudos por mais de um ano deverão apresentar, no curso do último mês de vigência de 
seu documento nacional de identidade, comprovação de haver solicitado sua prorrogação ou 
renovação de documento nacional de identidade (RNE), perante as autoridades competentes. A 
apresentação do documento de identidade de estrangeiro ou do comprovante da solicitação de 
prorrogação, onde conste o número do RNE, constitui um pré-requisito para a matrícula do 
estudante estrangeiro. 

As inscrições poderão ser presenciais ou à distância. 

Acesse o site da pós-graduação da FFLCH/USP: http://www.pos.fflch.usp.br 

Local das inscrições presenciais:  
Secretaria do Departamento de Filosofia – Sala 1007 do Conjunto Didático de Filosofia e Ciências 
Sociais. Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 – Cidade Universitária – São Paulo – SP 

Horário de atendimento:  
Das 9h00 às 19h00 

Documentos exigidos:  

1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido; 
2. Comprovante da Graduação - Cópia do diploma (frente e verso, na mesma folha) ou 

certificado de conclusão do Curso Superior e Histórico Escolar, em que conste a data da 
colação de grau. O candidato diplomado em curso de curta duração, ou em cursos livres, 
não terá direito à inscrição. O candidato que não tiver concluído Curso Superior no ato da 
inscrição para este processo seletivo, deverá entregar, junto com a inscrição, Termo de 
Compromisso (disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317) pelo qual se 
compromete a apresentar documento comprobatório de colação de grau até o dia 
08/07/2013, último dia reservado à matrícula de ingressantes na pós-graduação da 
FFLCH/USP, previsto no Calendário Escolar. O descumprimento a esse compromisso 
acarretará no cancelamento automático da inscrição. 
 

3. Projeto de Pesquisa. Projeto de Pesquisa/Plano de Trabalho deverá ser apresentado 
preferencialmente no ato da inscrição ou até o dia 23 de agosto de 2013. O Projeto de 



Pesquisa deverá ter entre 15 e 25 páginas (letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5). 
Os itens do Projeto, que serão avaliados em função de sua clareza, consistência e coerência, 
são: objetivos, problemática, justificativa e fundamentação teórico-metodológica da 
investigação. Na capa do projeto de pesquisa deverá constar o nome do candidato e do 
orientador pretendido. Curriculum Vitae atualizado (sem comprovantes). 

 

4. Cópia de Carteira de Identidade  e do CPF.  No caso de estudante estrangeiro, anexar cópia 
do passaporte. Se o candidato for aprovado, é obrigatória a apresentação, no período da 
matrícula, do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) com data válida.  

 

5. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. A emissão do respectivo boleto estará 
disponível no site pos.fflch.usp.br/Ingresso, durante o período de inscrição. 

  

6. Comprovante da Conclusão do Mestrado (para candidatos ao Doutorado).  Aqueles que 
ainda não possuem o Diploma de Mestrado devem seguir as instruções abaixo: 

 O candidato que for mestrando da USP e não tiver defendido sua dissertação até o ato 
de sua inscrição para a seleção ao curso de Doutorado objeto deste Edital, deverá 
entregar, junto com a inscrição, Termo de Compromisso (disponível em 
http://www.pos.fflch.usp.br/node/317), pelo qual se compromete a defender o 
Mestrado até o dia 30 de janeiro de 2014, último dia reservado à matrícula de 
ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, previsto no Calendário Escolar. O 
descumprimento a esse compromisso acarretará no cancelamento automático da 
inscrição. 

 
 O candidato que for mestrando externo à USP e não comprovar a conclusão do 

Mestrado no ato de sua inscrição, deverá entregar, junto com a inscrição, Termo de 
Compromisso (disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317) pelo qual se 
compromete a apresentar, ao Serviço de Pós-Graduação da FFLCH/USP o Diploma de 
Mestrado até o dia 30 de janeiro de 2014, último dia reservado à matrícula de 
ingressantes na pós-graduação, previsto no Calendário Escolar. O descumprimento a esse 
compromisso acarretará no cancelamento automático da inscrição.  

 
 No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades Estrangeiras, o prazo para a 

obtenção da aprovação da Equivalência do Título junto à USP até o último dia para 
matrícula dos alunos ingressantes, conforme calendário escolar. Assim sendo, o Pedido 
de Equivalência do Título de Mestre deve ser solicitado, no mínimo, 6 (seis) meses antes 
da inscrição para o processo seletivo. 

 

 

Etapa 2  

Da seleção: 



Para o curso de Mestrado, o candidato deverá: 
 

 Ser aprovado em prova específica de filosofia, de caráter eliminatório, com duração de 4 
horas, para a qual o candidato deverá escolher um entre cinco pontos propostos no 
momento da prova; 
 

 Ser aprovado no exame de proficiência em uma língua estrangeira, de caráter eliminatório, 
com duração de 3 horas para cada língua, o candidato deverá realizar a prova na(s) língua(s) 
que optou no ato da inscrição. 
 

 Apresentar Curriculum Vitae e projeto de pesquisa, que serão examinados pelo orientador 
pretendido pelo candidato; 
 

 Apresentar-se a uma entrevista com o orientador pretendido, caso tenha sido previamente 
aprovado nas provas específicas de filosofia e de proficiência em língua estrangeira. 

  

Para o curso de Doutorado com título de Mestre, o candidato deverá: 

 Ser aprovado em prova específica de filosofia, de caráter eliminatório, com duração de 4 
horas, para a qual o candidato deverá escolher um entre cinco pontos propostos no 
momento da prova; 
 

 Ser aprovado no exame de proficiência em uma língua estrangeira, de caráter eliminatório, 
com duração de 3 horas para cada língua, o candidato deverá realizar a prova na(s) língua(s) 
que optou no ato da inscrição e que seja diferente daquela realizada já no mestrado. 
 

 Apresentar Curriculum Vitae e projeto de pesquisa, que serão examinados pelo orientador 
pretendido pelo candidato; 
 

 Apresentar-se a uma entrevista com o orientador e/ou área pretendido, caso tenha sido 
previamente aprovado nas provas específicas de filosofia e de proficiência em língua 
estrangeira. 

 

Valem, para todos os candidatos, Mestrado e Doutorado, as seguintes determinações: 

 O candidato, ao inscrever-se, deverá indicar um e somente um professor com quem 
pretende estudar e ser orientado. 
 

 No projeto, serão avaliados, com igual peso, (i) o tema proposto, (ii) o domínio demonstrado 
pelo candidato para o tratamento do tema proposto e (iii) a relevância do tema proposto 
para sua formação em filosofia, a cada item correspondendo um máximo de 5 pontos. 
 



 No Curriculum Vitae, serão avaliadas, com igual peso, (i) as atividades profissionais na área 
de filosofia, (ii) as participações em eventos de natureza acadêmica sobre filosofia e (iii) as 
publicações do candidato na área de filosofia, a cada item correspondendo um máximo de 5 
pontos. 
 

 Na entrevista, o candidato é suposto (i) apresentar seus interesses na realização da pós-
graduação, (ii) descrever seus trabalhos anteriores, (iii) indicar as pesquisas futuras em que 
pretende engajar-se e (iv) descrever sucintamente as pesquisas em que se encontra 
atualmente engajado. A entrevista corresponde a um máximo de 40 pontos, como um 
máximo de 10 pontos por quesito. 
 

 O aluno que obtiver pelo menos 35 pontos estará apto a ser designado pela CCP como novo 
membro discente do programa sob sua orientação, desde que o orientador não exceda a 
quota de 10 orientandos. 

 

Etapa 3 

Da Matrícula:  

 Os alunos inscritos para Doutorado, cujos títulos de Mestre foram obtidos em Universidades 
estrangeiras, deverão ter seus títulos reconhecidos até o último dia do período reservado 
para matrícula dos alunos ingressantes, conforme calendário escolar. 
 

 Os alunos que obtiveram seu título de Mestre em Universidades brasileiras deverão 
apresentar o respectivo Diploma até o último dia de matrícula para alunos ingressantes, 
previsto no Calendário.  
 

 O candidato que não apresentar o Diploma de Mestre (se em Universidades brasileiras) ou o 
resultado de Processo de equivalência de título ou reconhecimento de Diploma (se o título 
foi obtido em universidade estrangeira) até último dia de matrícula para alunos 
ingressantes, previsto no Calendário, será desclassificado.  

 

Calendário e Informações para as Provas de Seleção: 

Prova de Proficiência em Língua Estrangeira: dia 09 de setembro de 2013 às 9h30 – Sala 111 

 O exame de proficiência em língua estrangeira é condição necessária para o acesso ao 
Programa de Pós-Graduação.  
 

 São aceitas somente as seguintes línguas modernas: inglês, francês, alemão e italiano. 
 

 Eventualmente, a pedido do orientador, o candidato deverá também comprovar domínio 
das línguas clássicas (grego ou latim).  
 



 A prova de proficiência em língua estrangeira será aplicada pelo próprio Programa, no 
momento da seleção dos candidatos. Trata-se da tradução de um texto de filosofia na língua 
original.  
 

 O candidato poderá usar dicionários.  
 

 A aprovação na prova de proficiência em língua estrangeira terá validade será de 5 anos. 
 

 Poderão ser aceitos exames externos, com a seguinte pontuação mínima, dentro de um 
prazo máximo de 5 anos de validade: 

Alemão: Mittelstufeprüfung, Großes Deutches Sprachdiplom, Kleines Deutsches Sprachdiplom, do 
Instituto Goethe. Pontuação mínima: Aprovado.  

Inglês: TOEFL. Pontuação mínima: 550 pontos (exame regular) ou 213 pontos (exame eletrônico). 
Certificate of Advanced English. Pontuação mínima: aprovado.  

Italiano: CILS. Pontuação mínima: CILS 4 (equivalente ao B2 (intermediário) na classificação 
européia).  

Francês: Nancy 3 ou DALF (Aliança Francesa); TCF (Cendotec). Pontuação mínima: 500 pontos.  

Serão também aceitas as certificações em que o candidato tenha alcançado os seguintes níveis do 
Quadro Europeu Comum de Referência do Conselho da Europa: C1 e C2.  

 

Prova de Filosofia: dia 10 de setembro de 2013 às 9h30 – Sala 111 

 

Na prova específica de filosofia, será aferido o domínio que o candidato tem de analisar problemas 
filosóficos. O candidato é suposto exprimir-se livremente sobre o tema escolhido.  

• O candidato deverá escolher um entre cinco pontos propostos no momento da prova.  

• Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 em uma escala de 0 a 10.  

• A aprovação na prova específica de filosofia terá validade de 3 anos.  

 

--- N.B. Os projetos de pesquisa somente serão avaliados pelos orientadores pretendidos quando 
da aprovação nas provas de filosofia e proficiência em língua estrangeira --- 

 

Local: Sala 111 - Conjunto Didático de Filosofia e Ciências Sociais. Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 - 
Cidade Universitária - São Paulo - SP 



 

 

Das vagas: 

 Andréa Maria Altino de Campos Loparic  
Especialidade: Lógica 
Vagas: 02 (M) 
Data e horário da entrevista: 16 de outubro (4ª feira) às 15h00 
Apresentação de plano de trabalho até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês  
Outro requisito solicitado: Demonstrar proficiência em cálculo de predicados de primeira 
ordem. 
 
 

 João Vergílio Gallerani Cuter  
Especialidade: Filosofia da Lógica, Filosofia da Linguagem e Lógica 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 01 de novembro (6ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês e/ou Italiano e/ou Alemão 
 
 

 Léon Kossovitch  
Especialidade: Estética 
Vagas: 01 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 14 de outubro (2ª feira) às 14h30 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês e/ou Italiano e/ou Alemão 
 
 

 Lorenzo Mammì 
Especialidade: História da Filosofia Medieval 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 16 de outubro (4ª feira) às 10h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês e/ou Italiano   
Outro Requisito Solicitado: Conhecimento latim básico 
 
 

 Luís César Guimarães Oliva  
Especialidade: História da Filosofia Moderna com ênfase no pensamento do século XVII 
(Pascal, Espinosa e Descartes) 
Vagas: 01 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 14 de outubro (2ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês  
Outro Requisito Solicitado: O processo seletivo para esta área é unificado em torno dos três 



professores da área. O candidato deve inscrever-se com um dos professores. Passando na 
prova de línguas e na prova específica, o candidato participará de entrevista com a presença 
dos docentes da área. 
 

 Luiz Henrique Lopes dos Santos / Lógica, Filosofia da Linguagem, História da Filosofia 
Vagas: 01 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 22 de outubro (3ª feira) às 17h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês e/ou Alemão 

 
 

 Marco Aurélio Werle 
Especialidade: Estética 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 06 de novembro (4ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
Outro Requisito Solicitado: Projeto de pesquisa nas seguintes áreas: Idealismo Alemão, 
Hegel, Heidegger e estética da época de Goethe 
 
 

 Marco Antônio de Ávila Zingano 
Especialidade: História da Filosofia Antiga 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 14 de novembro (5ª feira) às 10h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 
 

 Marcus Sacrini Ayres Feraz 
Especialidade: História da Filosofia Contemporânea 
Vagas: 01 (M) 
Data e horário da entrevista: 30 de outubro (4ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês  

 
 

 Maria Lúcia Mello e Oliveira Cacciola 
Especialidade: História da Filosofia Contemporânea / História da Filosofia Moderna 
Vagas: 01 (D) 
Data e horário da entrevista: 13 de novembro (4ª feira) às 17h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 
 

 Maurício Cardoso Keinert 
Especialidade: História da Filosofia Moderna 
Vagas: 2 (M) 
Data e horário da entrevista: 31 de outubro (5ª feira) às 16h00 



Apresentação de Projeto de Pesquisa até 09 de setembro de 2013 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 
 

 Maurício de Carvalho Ramos 
Especialidade: Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 16 de outubro  (4 ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês 
Outro Requisito Solicitado: O processo seletivo para esta área é unificado em torno dos 
cinco professores da área. O candidato deve inscrever-se com um dos professores. Passando 
na prova de línguas e na prova específica, o candidato participará de entrevista com a 
presença dos docentes da área. Na prova específica, o candidato deve escolher a questão da 
área. As leituras preparatórias para a prova devem cobrir os seguintes textos: 
1. Thomas Kuhn (1962), A Estrutura das Revoluções Científicas (Perspectiva, SP, 2007). O 
livro todo. 
2. Karl Popper (1934), A Lógica da Investigação Científica (Pensadores, Abril, SP, 1975), ou A 
Lógica Pesquisa da Científica (Cultrix, SP, 1972). Caps. 1-5 (ou seja, § 1-30). 
3. Ernest Nagel (1961), The Structure of Science (Harcourt, Brace & World, New York), ou La 
Estructura de la Ciencia (Paidós Ibérica, Barcelona, 2006). Caps. 1-6. 
 
 

 Moacyr Ayres Novaes Filho 
Especialidade: História da Filosofia Medieval 
Vagas: 01 (M) 
Data e horário da entrevista: 16 de outubro (4ª feira) às 15h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 
 

 Olgária Chain Féres Matos 
Especialidade: Teoria das Ciências Humanas 
Vagas: 02 (D) 
Data e horário da entrevista: 14 de novembro (5ª feira) às 10h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês 

 
 

 Paulo Eduardo Arantes 
Especialidade: Filosofia Geral 
Vagas: 01 (D) 
Data e horário da entrevista: 16 de outubro (4ª feira) às 18h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 
 

 Pedro Paulo Garrido Pimenta  
Especialidade: História da Filosofia Moderna 



Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 05 de novembro (3ª feira) às 18h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês 
 
 

 Renato Janine Ribeiro  
Especialidade: Ética e Filosofia Política 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 24 de outubro (5ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês 

 
 Ricardo Nascimento Fabbrini 

Especialidade: Estética 
Vagas: 2 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 21 de outubro de 2013  (2ª feira) às 15h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês e/ou Italiano 
 

 Rodrigo Bacellar  
Especialidade: Lógica Formal; Filosofia da Lógica; Ontologia (na tradição da filosofia 
analítica) 
Vagas: 07 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 22 de outubro (3ª feira) às 19h30 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês 
Observação: Em princípio não é recomendada a inscrição de candidatos que não possuam 
conhecimentos sólidos de lógica elementar. 
 
 

 Sérgio Cardoso 
Especialidade: Ética e Filosofia Política 
Vagas: 02 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 14 de novembro  (5ª feira) às 14h30 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês 
 
 

 Tessa Moura Lacerda 
Especialidade: História da Filosofia Moderna  
Vagas: 01 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 14 de outubro (2ª feira) às 14h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Francês e/ou Inglês  
Outro Requisito Solicitado: O processo seletivo para esta área é unificado em torno dos três 
professores da área. O candidato deve inscrever-se com um dos professores. Passando na 
prova de línguas e na prova específica, o candidato participará de entrevista com a presença 



dos docentes da área. 
 
 

 Vladimir Pinheiro Safatle 
Especialidade: Teoria das Ciências Humanas 
Vagas: 01 (M/D) 
Data e horário da entrevista: 09 de outubro  (4ª feira) às 10h00 
Apresentação do Projeto de Pesquisa até 23 de agosto de 2013. 
Proficiência em Língua Estrangeira: Alemão e/ou Francês e/ou Inglês 


