MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA-PPGF
Fone: (65) 3615-8259

EDITAL ALUNO ESPECIAL
SEMESTRE 2018/2
O Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGF), com a observância das
recomendações para atendimento da Portaria nº 57/PROPG/2014, através do presente
edital, abre 10 (dez) vagas, em cada disciplina, para candidatura a aluno especial nas
disciplinas relacionadas abaixo:
- Tópicos Especiais de Filosofia da Arte – Linha: Filosofia Social – Carga
horária: 60h – Nº de créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa Responsável: Prof. Dr. Mario Spezzapria – Vagas: 10 – às Terças-feiras no horário das
19:00h às 23:00h. EMENTA: A questão da representação e da natureza do belo na
filosofia alemã do século XVIII, entre estética (reflexão sobre a essência da obra de arte
e a atividade criadora do artista) e psicologia empírica (reflexão sobre as faculdades
humanas).
- Tópicos Especiais de Epistemologia – Linha: Epistemologia, Mente e
Linguagem – Carga horária: 60h – Nº de Créditos: 04 - Natureza: Teórica – Tipo:
Optativa – Responsável: Profs. Dr. Breno Ricardo Guimarães Santos e Dr. Luiz Paulo
da Cas Cichoski. – Vagas: 10 – às Terças-feiras no horário das 14:00h às 18:00h.
EMENTA: O debate epistemológico contemporâneo. A virada social da epistemologia.
Questões sociais e políticas envolvidas nas práticas cotidianas de aquisição, manutenção
e compartilhamento de conhecimento, e os possíveis impactos negativos de tais
questões. Tópicos como Testemunho, Crença e Conhecimento Coletivo, Deliberação,
Autoridade Racional, Epistemologia Feminista, Injustiças Epistêmicas, etc.
- Filosofia da Mente – Linha: Epistemologia, Mente e Linguagem- Carga
horária: 60h – Nº de Créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa –
Responsável: Prof. Dra. Beatriz Sorrentino Marques. – Vagas: 10 – às Quartas-feiras
no horário das 19:00h às 23:00h. EMENTA: Na disciplina serão apresentadas algumas
noções básicas de Filosofia da Mente com o objetivo de avançar para a apresentação de

algumas das discussões relevantes e atuais para a área. Questões de Identidade Pessoal e
Filosofia da Memória serão o foco da disciplina. A Identidade Pessoal é uma questão
filosófica que envolve minúcias e diversas questões derivadas. O seu foco principal tem
sido a discussão a respeito do que permite que digamos que um indivíduo permanece o
mesmo ao longo do tempo; a continuidade temporal. Sendo assim, o debate filosófico
em torno dos critérios para a identidade pessoal tem se desdobrado ao longo de séculos.
Nesta disciplina nos preocuparemos principalmente com a discussão contemporânea
sobre o tema, especificamente o chamado “critério psicológico” e seus problemas.
Como retrata bem Blade Runner 2049, a memória é fundamental para a noção de
Identidade Pessoal; contudo, a concepção de memória e como a entendemos tem
mudado recentemente. Resta saber como as novas discussões em Filosofia da Memória
e as novas teorias da Viagem no Tempo Mental e da Simulação afetam o critério
psicológico, bem como a busca do replicante Nexus 9, Joe K, para entender quem ele é.
- Filosofia Social – Linha: Filosofia Social – Carga horária: 60h – Nº de
créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa - Responsável: Prof. Dra. Sara
Juliana Pozzer da Silveira – Vagas: 10 – às Quintas-feiras no horário das 14:00h às
18:00h. EMENTA: O conceito de “indústria cultural” na obra “Dialética do
Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer. A atualização do conceito na obra tardia de
Adorno. Análise de algumas obras de arte visando discutir as diferenças entre arte
autônoma e arte como mercadoria social.
O prazo para inscrição está compreendido entre os dias 02/07/2018 a
13/07/2018, no Bloco do ICHS, sala 30 do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
das 13:30h ás 17:00h. O candidato a aluno especial deverá apresentar, no ato da
inscrição, os seguintes documentos:


Carta de intenções, justificando interesse em participar da disciplina;



Currículo Lattes atualizado;



Cópia do diploma de Graduação;



Cópia do CPF;



Cópia do RG;



Cópia do Certificado de Reservista para candidatos homens;



Formulário de inscrição (Anexo I)



Formulário de dados pessoais (Anexo II)

As cópias dos documentos para a inscrição (diploma de graduação, RG e
CPF) deverão estar acompanhadas do documento original para conferência (caso
contrário, as referidas cópias deverão ser autenticadas em cartório). No ato da
inscrição, o candidato deverá optar por uma das disciplinas que constam neste edital.
Informamos que os dias e horários das disciplinas podem, eventualmente, sofrer
alterações.
A seleção será realizada pelo professor responsável da disciplina a que o
candidato se inscreveu e pelo colegiado do curso, utilizando-se dos seguintes critérios:


Carta de intenções, justificando interesse em participar da disciplina.



Currículo Lattes: produção ou experiência na área acadêmica.

Os critérios que orientam as análises são a experiência de trabalho e estudos do
candidato na área da Filosofia; sua produção bibliográfica; e as justificativas do
interesse em participar na disciplina escolhida.
Caberá recurso em relação ao resultado do processo de seleção no prazo de 24
horas a contar da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Filosofia, por meio de processo
instruído e protocolado no Sistema de Eletrônico de Informação (SEI).
O pedido deverá ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual
versa a reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de
forma clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
O resultado do processo seletivo será publicado nos endereços www.ufmt.br, no
site do programa http://www.ufmt.br/ufmt/un/ppgf e no mural do PPGF no dia 18/07/2018.
Os resultados dos eventuais recursos serão divulgados no dia 20/07/2018 na página
oficial da UFMT e no mural do PPGF.
Para os solicitantes que tiverem seus processos deferidos, será cobrada uma taxa,
a título de matrícula, no valor de R$183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta
centavos), por disciplina, depósito em favor da Fundação de Apoio e Desenvolvimento
da

UFMT,

Fundação

Uniselva,

por

meio

de

boleto

disponível

em

www.fundacaouniselva.org.br entre os dias 01/08/2018 a 10/08/2018. O comprovante
(cópia autenticada ou com apresentação do original) deverá ser apresentado por ocasião
da efetivação da matrícula, a ocorrer entre os dias 01/08/2018 a 10/08/2018 na

Secretaria do PPGF, sala 30 do ICHS, das 13:30 às 17:00 horas. Não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento emitidos pelos caixas eletrônicos.
O valor da taxa de matrícula não será devolvido em hipótese alguma.
Aos alunos especiais não será garantida a matrícula como aluno regular no
Programa de Pós-graduação em Filosofia. A passagem da condição de aluno especial
para aluno regular dar-se-á apenas por meio de aprovação em processo de seleção
específico para ingresso de aluno regular no curso.
Os mesmos direitos e deveres aplicados aos alunos regularmente matriculados
no Programa de Pós-graduação em Filosofia, conforme consta do Regimento do
Programa aprovado pelo CONSEPE, referente à presença nas aulas, participação das
avaliações e cobrança dos estudos, serão aplicados aos alunos especiais.
Caberá ao Colegiado do Programa a decisão sobre o aproveitamento ou não dos
créditos obtidos como Aluno Especial em caso de aprovação em processo seletivo
futuro para aluno regular do Programa de Pós-graduação em Filosofia.
O Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste
processo seletivo.
Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo colegiado de Curso de
mestrado do PPG em Filosofia.
Outras informações podem ser encontradas na página do Programa:
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/ppgf

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

Prof. Dr. Breno Ricardo Guimarães Santos
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PPGF/UFMT

