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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 15 (quinze) vagas, em cada disciplina, para candidatura a aluno especial 

nas disciplinas relacionadas abaixo: 

- Tópicos Especiais de Epistemologia – Linha: Epistemologia, Mente e 

Linguagem – Carga horária: 60h – Nº de Créditos: 04 - Natureza: Teórica – Tipo: 

Optativa – Responsável: Prof. Dr. Breno Santos – Vagas: 15 – Terças-feiras, das 14h 

às 18h. EMENTA: Seminário de epistemologia feminista. Tópicos de epistemologia de 

ponto de vista, empirismo feminista, epistemologia feminista negra. O propósito do 

curso é traçar um panorama dos principais debates surgidos da vertente política da 

epistemologia naturalizada e advindos da crítica feminista à ciência. A disciplina terá o 

formato de Seminário, com a participação ativa dos/as estudantes na condução da 

discussão aula a aula. Para cada encontro, será selecionado um texto principal e um 

texto de apoio. Estudantes ficarão responsáveis por tecer comentários introdutórios e 

contribuir com a condução do debate sobre o texto principal do encontro. Ao final do 

curso, deverão produzir um artigo científico sobre algum/uns dos temas trabalhados ao 

longo do semestre.  

OBSERVAÇÃO: A maior parte da bibliografia da disciplina será em língua inglesa. 

 

- Tópicos Especiais de Estética – Linha: Filosofia Social - Carga horária: 60h 

– Nº de Créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa – Responsável: Prof. Dra. 

Sara Pozzer – Vagas: 15 – às Quartas-feiras, das 14h às 18h. EMENTA: A disciplina 

será dividida em dois momentos. Num primeiro momento trabalharemos o tema da 

apropriação social das obras de arte com vistas à promoção da irracionalidade. Para tal, 

retomaremos o debate entre as estéticas de Adorno e Heidegger. Num segundo 



 

 

momento trataremos do estatuto da obra de arte na era digital. Para o tratamento deste 

tema abordaremos, prioritariamente, a obra de Byung-Chul Han.  

- Epistemologia – Linha: Epistemologia, Mente e Linguagem- Carga horária: 

60h – Nº de Créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa – Responsável: Prof. 

Dr. Luiz Cichoski – Vagas: 15 – às Sextas-feiras, das 19h às 23h. EMENTA: Neste 

curso discutiremos questões contemporâneas em torno do conceito de know-how. Na 

primeira metade acompanharemos as abordagens tradicionais e inovadoras da 

perspectiva epistemológica do know-how. O foco dessa discussão está centrado na 

relação entre know-how e know-that (conhecimento proposicional). Na segunda metade 

trataremos de discussões em torno do tipo particular de conhecimento que temos sobre 

as ações que realizamos. Esse tipo particular de conhecimento tem recebido grande 

atenção nos últimos anos e focaremos nas proposta que tentam vincular o know-how 

(epistemológico, da primeira parte) com esse segundo conhecimento prático. 

OBSERVAÇÃO: A bibliografia da disciplina será toda em língua inglesa.  

O prazo para inscrição está compreendido entre os dias 03/02/2020 a 

07/02/2020, no Bloco do ICHS, sala 32 do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

das 14:00h ás 17:00h. Poderão participar da seleção portadores/as de diploma em 

qualquer área do conhecimento e estudantes regularmente matriculados/as nos Cursos 

de Licenciatura e Bacharelado em Filosofia da UFMT que já tenham cumprido pelo 

menos 65% da sua grade curricular obrigatória. 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 (apenas para candidatos graduados); 

• Cópia do Histórico Escolar (apenas para estudantes dos Cursos de Licenciatura e 

de Bacharelado em Filosofia da UFMT) 

• Cópia do CPF; 

• Cópia do RG (ou documento equivalente, no caso de estrangeiros/as); 

• Cópia do Certificado de Reservista (dispensado para estrangeiros/as); 

• 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 apenas uma das disciplinas que constam neste 

edital.  

Informamos que os dias e horários das disciplinas podem, eventualmente, sofrer 

alterações. 

A seleção será realizada pelo/a docente responsável pela 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 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 a cada etapa do processo de seleção no prazo de 24 

horas a contar da data de publicação de cada resultado. A solicitação de recurso 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. Os resultados 

dos recursos serão divulgados no site da Universidade Federal de Mato Grosso 

(www.ufmt.br). 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 no site da Universidade Federal 

de Mato Grosso (www.ufmt.br) e no mural do PPGF no dia 14/02/2020. Os resultados 

dos eventuais recursos serão divulgados no dia 18/02/2020 no site da Universidade 

Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br) e no mural do PPGF.  

http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/


 

 

A matrícula dos candidatos selecionados como alunos especiais deve ser 

realizada presencialmente entre os dias 20 de fevereiro de 2020 e 06 de março de 2020, 

das 14h às 17h, na sala 32 do ICHS (Campus Cuiabá).  

As aulas do semestre letivo 2020/1 do Mestrado em Filosofia terão início no dia 

09 de março de 2020.  

Para os solicitantes que tiverem seus processos deferidos, será cobrada uma taxa 

de matrícula. O valor da taxa de matrícula é de R$196,40 (Cento e noventa e seis reais 

e quarenta centavos), e deverá ser pago exclusivamente por meio de boleto bancário. 

Somente será aceito como comprovante de pagamento o boleto bancário com 

autenticação de pagamento original emitido por bancos ou caixas eletrônicos. Não serão 

aceitos comprovantes de agendamento para pagamento futuro. O comprovante de 

pagamento deverá ser entregue no ato da matrícula.  

O boleto bancário para pagamento da taxa de matrícula ficará disponível no site 

da Fundação Uniselva (http://www.fundacaouniselva.org.br) a partir das 8h (horário de 

Cuiabá) do dia 17 de fevereiro de 2020 até as 16hs (horário de Cuiabá) do dia 04 de 

março de 2020. [ATENÇÃO:  O PRAZO PARA EMISSÃO DO BOLETO ENCERA-

SE 2 DIAS ÚTEIS ANTES DO PRAZO FINAL DE MATRÍCULA. ISSO SIGNIFICA 

QUE O BOLETO DEVE SER EMITIDO, NO MÁXIMO, ATÉ O DIA 04 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 16H. APÓS ESSE PERÍODO, O SISTEMA DA UNISELVA NÃO 

PERMITIRÁ GERAR NOVOS BOLETOS]. O valor da taxa de matrícula não será 

devolvido em hipótese alguma.  

Estudantes de Licenciatura e Bacharelado em Filosofia na UFMT estarão 

automaticamente isentos/as do pagamento da taxa de matrícula.  

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, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Breno Ricardo Guimarães Santos 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PPGF/UFMT 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA COMO 

ALUNO ESPECIAL – MESTRADO 2020/1 
 

 

Ao Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PPGF – UFMT  

 

Eu,             

           , ciente e de 

acordo com o conteúdo do presente Edital, venho solicitar a admissão como aluno 

especial no curso de Mestrado em Filosofia para o período letivo de 2020/1, na seguinte 

disciplina: 

 

 

Linha: Epistemologia, Mente e Linguagem 

(  ) Tópicos Especiais de Epistemologia 

(  ) Epistemologia 

 

Linha Filosofia Social 

(  ) Tópicos Especiais de Estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá, ____ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS – ALUNO ESPECIAL 
 

 

MESTRADO  
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Nome do Pai: ______________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________________ 

Endereço Atual: _____________________________________________________________ 

Bairro: ___________________________ CEP: ____________ Cidade:_______________ 

Telefone Residencial:______________________Celular:_________________________ 

Endereço durante o curso: __________________________________________________ 

Bairro: ___________________________ CEP: ___________ Cidade:_______________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________ Local:_________________________ 

Raça: _____________________ RG: _______________ Org. Exp.: _____________ Data de 

Expedição: ____________ CPF: _________________________ 

Profissão: _________________________________________________________________ 

Situação profissional: (   ) desempregado (   ) emprego temporário  

(   ) concursado (   ) aposentado (   ) afastado para estudos sem vencimentos 

      (   ) afastado para estudos com vencimentos 

Local de Trabalho: ________________________________________________________ 

Endereço de Trabalho: ____________________________________________________ 

Bairro: __________________________ CEP: ______________ Cidade: _____________ 

Telefone Comercial: _______________________________________________________ 

Formação (nível mais elevado): _____________________________________________ 

Graduação em: ____________________________________________________________ 

Instituição da graduação: _________________________________________________ 

 

 

Cuiabá-MT, ______ de _________________ de _________ 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 

 


