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O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil - CECH) da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), em conformidade com a Portaria CAPES n° 086, de 03 de julho de 2013
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_
PNPD.pdf), torna público o processo de seleção de bolsista PNPD/CAPES, para realização de
estágio pós-doutoral no Programa, nos termos estabelecidos a seguir.

1. TERMOS GERAIS
O processo seletivo visa o preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsa PNPD/CAPES,
concedida ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar, de acordo com o Regulamento
estabelecido no Anexo I da Portaria CAPES n° 086, de 03 de julho de 2013.
Alguns pontos de destaque (para maiores informações consulte a portaria):
1. O valor da bolsa é definido pela CAPES. No momento da abertura desse processo, o
mesmo é de R$ 4.100,00.
2. A bolsa tem duração de 12 meses, podendo ser renovada por, no máximo, mais 12
meses.
3. Candidatos brasileiros ou estrangeiros, residentes no país ou não, podem se
candidatar à bolsa.
4. O candidato pode ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, desde que esteja
afastado no período do estágio. Neste caso, o estágio pós-doutoral deve ser realizado
em uma instituição diferente do vínculo, e terá prazo máximo de 12 meses, sem
possibilidade de renovação.
Além de desenvolver pesquisa junto ao Programa, o candidato selecionado deverá assumir
uma disciplina optativa (60 horas) na graduação do curso de Filosofia durante o primeiro ano da
bolsa.

2. INSCRIÇÕES
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O período de inscrições é de 04/12/2018 a 25/01/2019. As inscrições devem ser feitas
exclusivamente por e-mail (favor especificar o assunto: “PNPD 2018 - Inscrição”), encaminhando a
documentação exigida de forma digitalizada para: ppgfmc@gmail.com.
Os seguintes documentos são necessários à inscrição (formato PDF):
1. Cópia do diploma de doutorado em Filosofia ou área afim.
2. Cópia do currículo Lattes atualizado (para candidatos brasileiros) ou o Anexo III da
Portaria CAPES n° 086, de 03 de julho de 2013, devidamente preenchido (para
candidatos estrangeiros).
3. Projeto de pesquisa em português, francês ou inglês, de no máximo 20 páginas,
indicando a linha de pesquisa na qual pretende atuar. Para consultar as linhas de
pesquisa, consulte o link: http://www.dfil.ufscar.br/pos-graduacao/pesquisa/linhas
3. PROCESSO SELETIVO
A seleção será realizada por uma comissão específica do PPGFil a ser divulgada no site do
programa (http://www.dfil.ufscar.br) no dia 29/01/2019. A comissão avaliará o projeto e o
currículo do candidato.

4. RESULTADO FINAL
O resultado final será divulgado até 05/02/2019 no site do PPGFil: http://www.dfil.ufscar.br
A bolsa será atribuída a partir do mês de fevereiro de 2019.

São Carlos, 04 de dezembro de 2018.
Bento Prado de Almeida Ferraz Neto
Coordenador do PPGFil – CECH / UFSCar
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