UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

Edital de Seleção de Aluno Especial nº 01/2021 PPGF/UFBA
Semestre Letivo 2021.1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da
Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, estabelece e torna
públicas as normas da seleção para alunas(os) especiais em componentes
curriculares optativos dos cursos de Mestrado e de Doutorado do referido Programa
para ingresso no semestre letivo 2021.1, em conformidade com as Normas
Complementares para Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFBA e o
Regimento Interno do Programa.
Informações sobre o PPGF estão disponíveis em https://ppgfilosofia.ufba.br
(doravante apenas site do PPGF), podendo ser complementadas através do e-mail
institucional secretariappgf@ufba.br.
I) DA INSCRIÇÃO
Período: de 10 a 14 de fevereiro de 2021, até às 23:59 horas (horário de Brasília).
A inscrição será realizada exclusivamente por e-mail com o envio da documentação
para o endereço eletrônico ppgf.ufba@gmail.com, indicando, obrigatoriamente, no
assunto do e-mail: ALUNO ESPECIAL 2021.1 - Cód. do componente pleiteado.
II)
DAS
TAXAS
ESTRANGEIRAS(OS)

PARA

CANDIDATAS(OS)

BRASILEIRAS(OS)

E

O Tesouro Nacional exige que a UFBA cobre taxa de inscrição no valor de R$ 62,64
para inscrição em seleção de aluno especial de pós-graduação, independentemente
do número de componentes pleiteados, ou seja, é um valor único para inscrição em
um ou mais componentes.
Se a pessoa candidata for selecionada deverá pagar taxa de matrícula no valor de
R$193,64, para Matrículas Aluno Especial de MESTRADO e R$ 261,98 para
Matrículas Aluno Especial de DOUTORADO.
As taxas deverão ser pagas exclusivamente no Banco do Brasil, através da Guia
de Recolhimento da União (GRU), disponível no link https://supac.ufba.br/servicosacademicosboletos. No campo ‘BOLETO BANCÁRIO - GRU’, a/o candidata/o deve
escolher a opção (INSCRIÇÃO) Aluno Especial de Pós-Graduação. O valor é R$
62,64. Ver Quadro 1 e Imagem 1.

Quadro 1 – INSCRIÇÃO de Aluno Especial de Pós-Graduação
BOLETO BANCÁRIO - GRU
Cursos de
Doutorado

Cursos de
Mestrado

Cursos de
Especialização

(INSCRIÇÃO) Aluno Especial de Pós-Graduação
(MATRÍCULA) Aluno Especial de Pós-Graduação
Imagem 1 – INSCRIÇÃO de Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia

III) DA DOCUMENTAÇÃO
Para cada componente pleiteado, deve ser enviado um e-mail separado para
ppgf.ufba@gmail.com, indicando, obrigatoriamente, no assunto do e-mail: ALUNO
ESPECIAL 2021.1 - Cód. do componente pleiteado.
III.i) Para a inscrição de pessoas brasileiras
Arquivo 1 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)
1) Cópia do diploma ou atestado institucional de conclusão da Graduação (para o
pleito de vagas do Mestrado) e cópia do diploma ou atestado institucional de
conclusão do Mestrado (para para o pleito de vagas do Doutorado);
2) Uma cópia do histórico de Graduação (pleito de vagas do Mestrado) ou cópia do
Histórico de Mestrado (pleito de vagas do Doutorado);
3) Uma cópia do RG com CPF;

4) Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral, que pode ser gerado através do
link https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
6) Uma cópia do Certificado de Reservista (para homens);
7) Cópia do comprovante original do pagamento da taxa de inscrição através de GRU,
que deve ser gerada através do link https://supac.ufba.br/servicosacademicosboletos. Escolher a opção (INSCRIÇÃO) Aluno Especial de PósGraduação. (ver Quadro 1 e Imagem 1).
8) Ficha de Inscrição preenchida e assinada. A ficha disponível no link
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_posgraduacao_0.doc
Arquivo 2 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)
1) Currículo Lattes (www.lattes.cnpq.br);
Arquivo 3 (Arquivo em PDF)
Carta de Interesse (máximo de duas páginas), com indicação obrigatória do
componente pleiteado, apresentando exposição dos motivos de interesse por cursála.
III.ii) Para pessoas estrangeiras, sem visto de residência permanente no brasil
A pessoa candidata estrangeira, sem visto de residência permanente no Brasil,
deverá enviar os seguintes documentos:
Arquivo 1 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)
1) Cópia do diploma ou atestado institucional de conclusão da Graduação (para o
pleito de vagas do Mestrado) e cópia do diploma ou atestado institucional de
conclusão do Mestrado (para para o pleito de vagas do Doutorado);
2) Cópia do histórico escolar de Graduação (pleito de vagas do Mestrado) ou de
Mestrado (pleito de vagas do Doutorado);
3) Cópia do passaporte com visto de estudante. Pessoas candidatas nascidas em
países que compõem o Mercosul não precisam desse visto;
4) CPF provisório;
5) Cópia do comprovante original do pagamento da taxa de inscrição através de GRU,
que deve ser gerada através do link https://supac.ufba.br/servicosacademicosboletos. Escolher a opção (INSCRIÇÃO) Aluno Especial de PósGraduação. Ver Quadro 1 e Imagem 1.
6) Ficha de Inscrição preenchida (duas vias). A ficha pode ser retirada no link:
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_posgraduacao_0.doc

Arquivo 2 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)
1) Curriculum vitae;
Arquivo 3 (Arquivo em PDF)
Carta de Interesse (máximo de duas páginas), com indicação obrigatória do
componente pleiteado, apresentando exposição dos motivos de interesse por cursála.
IV) OBSERVAÇÕES GERAIS
Conforme §1º do Artigo 14 das Normas Complementares dos Cursos de PósGraduação, "o aluno especial poderá matricular-se em até 04 (quatro) componentes,
respeitando o limite máximo de 02 (dois) componentes por semestre". O candidato
poderá inscrever-se apenas em até dois componentes de códigos diferentes. Aqueles
que já cursaram 4 (quatro) componentes não terão direito a matrícula em mais
componentes.
V) DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no site do PPGFilosofia (www.ppgf.ufba.br) dia
19.02.2021.
VI) DA MATRÍCULA
A documentação de quem obtiver aprovação na seleção será enviada a órgão
responsável no dia 21 de fevereiro de 2021. A matrícula ocorrerá entre os dias 1º e 03
de março de 2021.
As taxas deverão ser pagas exclusivamente no Banco do Brasil, através da GRU,
que deve ser gerada através do link https://supac.ufba.br/servicosacademicosboletos. Escolher a opção MATRÍCULA - ALUNO ESPECIAL
MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA ou
MATRÍCULA - ALUNO ESPECIAL DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM FILOSOFIA. Os valores são R$ 193,64. para MESTRADO e R$
193,64 para DOUTORADO. Ver Quadro 2 e Imagem 2.
Quadro 2 – MATRÍCULA de Aluno Especial de Pós-Graduação
BOLETO BANCÁRIO - GRU
Cursos de
Doutorado

Cursos de
Mestrado

Cursos de
Especialização

(INSCRIÇÃO) Aluno Especial de Pós-Graduação
(MATRÍCULA) Aluno Especial de Pós-Graduação

Imagem 2 – MATRÍCULA de Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia

OBS: Enviar o comprovante de pagamento da taxa para efetivar a matrícula. Não
serão aceitos comprovantes de agendamento.

VII) DOS COMPONENTES OFERTADOS
Ver Anexo 1.

Salvador, 09 de fevereiro de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

ANEXO I
PROCESSO SLETIVO AE 2021.1
INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES OFERTADOS
Número de Vagas
Nome do componente

Cód.

Dia/hora das aulas

Docente responsável

Forma/Critérios de avaliação
Mestrado Doutorado

Problemas Fenomenológicos e
Hermenêuticos

FCH646

Segundas e quartasfeiras, das 16 às 18h

TEF - Tópicos Especiais de
Filosofia Política

FCHK55

Filosofia da Linguagem

Profª Carlota Ibertis

5

5

Carta de intenções e análise de Currículo Lattes

Terças e quintas-feiras,
Prof. André Berten
das 16 às 18h

0

0

Entrevista oral
(por webconferência – data e hora a serem
divulgadas em breve)

FCH640

Sextas-feiras, das 14
às 18h

Prof. Abel Lassalle Casanave

5

5

Análise de Currículo Lattes

Tópicos Especiais em
Fenomenologia II

FCHC89

Terças-feiras, das 14
às 18h

Profª Acylene Ferreira

0

2

Carta de intenções e análise de Currículo Lattes

TEF - Tópicos Especiais em
Filosofia Moral

FCHL41

Quintas e sextas-feiras, Prof. André Luis Itaparica
das 14 às 16h
(UFRB)

3

3

Carta de intenções

Links para as ementas dos componentes
FCH646: https://ppgfilosofia.ufba.br/sites/ppgfilosofia.ufba.br/files/fch646_-_problemas_fenomenologicos_e_hermeneuticos.pdf
FCHK55: https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/fchk55_topicos_de_filosofia_politica_-_andre_berten.pdf
FCH640: https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/fch640_filosofia_da_linguagem_2021.1.pdf
FCHC89: https://ppgf.ufba.br/sites/ppgfilosofia.ufba.br/files/fchc89_topicos_especiais_de_fenomenologia_e_hermeneutica__acylene_ferreira.pdf
FCHL41: https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/fchl41_topicos_de_filosofia_moral_-_andre_itaparica.pdf

