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ADITAMENTO AO EDITAL No. 01/2015  

REFERENTE À SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO  

(SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2015) 
 

1. SUSPENSÃO DO CRONOGRAMA ORIGINAL 

Em função da greve e do consequente fechamento do ICHF e do Campus do Gragoatá durante o 
período de inscrições, está suspenso o cronograma divulgado no item 7 do edital n. 01/2015. As 

inscrições serão reabertas e as provas serão realizadas nas datas definidas neste aditamento. 

 
Quanto à descrição das etapas do processo seletivo, à forma de avaliação e à classificação final, 

o processo seletivo seguirá os itens divulgados no edital n. 01/2015. 

 

2. ALTERAÇÕES DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
2.1. Os candidatos que se inscreveram para o processo seletivo pessoalmente na secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia dentro do prazo previsto pelo edital n. 01/2015 não 

precisarão fazer nova inscrição. 

  

2.2. Em consequência da greve, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia não recebeu as 

inscrições enviadas por SEDEX. Os candidatos interessados em se inscrever por via postal 
deverão enviar novamente suas inscrições, para o seguinte endereço: 

 

Prof. Dr. André Yazbek (Universidade Federal Fluminense) 

Rua Presidente João Pessoa, 249, ap. 1205 
Icaraí, Niterói 

CEP: 24220-330 

 
Deve ser utilizado, neste caso, apenas o serviço de entrega rápida (SEDEX), apresentando data 

da postagem não posterior ao último dia de inscrição, conforme estabelecido no item 2.3. 

 

 
2.3. As inscrições para o processo seletivo de candidatos/as ao curso de Mestrado Acadêmico 

do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para o segundo período letivo de 2015, estarão 

reabertas e deverão ser efetuadas pessoalmente pelo/a interessado/a, ou por procurador/a 
devidamente constituído/a, nos dias úteis do período de 03/08/2015 a 04/08/2015, em caráter 

improrrogável, nos horários de funcionamento disponibilizados no site do PFI-UFF, no seguinte 

endereço: 
 

Universidade Federal Fluminense  

Secretaria da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 

Campus Gragoatá,  
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Freis,  

Bloco O – sala 328  

São Domingos, Niterói 
 

 

 



 
No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

3.4.1 Ficha de inscrição, disponível na secretaria e no site do PFI. 

3.4.2 Pré-projeto de pesquisa, conforme estabelecido no item 5.2.2 em 3 (três) vias. 

3.4.3 Cópia simples do Diploma de Graduação (frente e verso) ou declaração de 

provável formando/a no Primeiro Período letivo de 2015. 
3.4.4 Curriculum Lattes, em versão impressa (Plataforma Lattes/CNPq).  

3.4.5 Cópia simples de Documento de Identidade e do CPF. 

 

3. DO NOVO CRONOGRAMA 

O processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFF ocorrerá entre os 

dias 14/08/2015 e 04/09/2015. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá no dia 
14/08/2015. 

As etapas do processo seletivo ocorrerão nas seguintes datas, em sala a ser indicada 

oportunamente: 

1.      Divulgação do resultado da pré-seleção dos Pré-Projetos: 17/08 

2.      Prova Escrita: 24/08, às 9:00h. 

3.      Divulgação dos resultados da prova escrita: 25/08 às 17:00h. 

4.      Prova de Compreensão de Língua Estrangeira: 28/08 às 9:00h. 
5.      Divulgação dos resultados da prova de Língua Estrangeira: 28/08 às 19:00h. 

6.      Prova Oral: 02/09, entre 11:00h e 19:00h e, se necessário, 03/09, entre 11:00h e 

16:00h. 
7.      Divulgação dos resultados da prova oral e do resultado final: 04/09, às 17:00h.   

  

 

5. A divulgação do resultado final será afixada no local indicado no item 2.3. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pedro Süssekind Viveiros de Castro 

Coordenador do PFI. 

Niterói, 16 de junho de 2015. 
Programa de Pós-graduação em Filosofia – PFI 

Universidade Federal Fluminense 

 


