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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTES 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM METAFÍSICA E EPISTEMOLOGIA 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

METAFÍSICA E EPISTEMOLOGIA 2021 

 

 

A Universidade Federal do Cariri torna público a abertura das inscrições para o processo 

seletivo do Curso de Especialização em Metafísica e Epistemologia (área de 

conhecimento: Filosofia) no período de 13 de maio a 1º de junho de 2021, nos termos 

estabelecidos neste edital, para ingresso em julho de 2021. 

 

 

1. INSCRIÇÕES. 

1.1. As inscrições no processo seletivo de que trata este edital serão realizadas unicamente 

por meio do preenchimento do formulário no Google Forms, disponível neste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8azm

fWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link, durante o período de 13/05/2021 a 

01/06/2021, conforme cronograma em anexo (ANEXO I). 

1.2. Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer outro meio, com informações 

e/ou documentações incompletas ou realizadas após o prazo final estabelecido no 

cronograma. 

1.3. Para a efetivação da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário 

eletrônico 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8az

mfWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link) e inserir os seguintes documentos 

digitalizados: 

a) Cópia de Diploma de Graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida 

pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso de graduação. Neste último caso, 

sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo, a declaração de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8azmfWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8azmfWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8azmfWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnse7bqIii5162nwjiZDzBvJ3Zt8w8azmfWNw1yH00UkL1g/viewform?usp=sf_link
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conclusão de curso deverá ser substituída pelo diploma de graduação até o dia da 

defesa do trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Metafísica e 

Epistemologia. 

b) Currículo Lattes em formato PDF. 

c) Cópia de documento oficial de identificação com foto (ex.: carteira de identidade, 

carteira nacional de habilitação) 

d) Pré-projeto de pesquisa, com mínimo de 1500 e máximo de 2500 palavras 

(espaçamento 1,5; fonte Times New Roman; tamanho 12), contendo 

necessariamente os seguintes itens: título, introdução, justificativa, objetivos e 

referências bibliográficas. 

1.4. Poderão inscrever-se candidatos(as) graduados(as) em Filosofia ou qualquer curso 

de nível superior. 

1.5. A homologação das candidaturas deferidas será divulgada até 03/06/2021 no portal 

da Universidade Federal do Cariri (www.ufca.edu.br) e na página do Curso de Filosofia 

da Universidade Federal do Cariri (www.filosofia.ufca.edu.br). 

 

 

2. VAGAS. 

2.1. Serão ofertadas 15 (quinze) vagas, não havendo obrigatoriedade com o 

preenchimento total deste número. 

 

 

3. SELEÇÃO. 

3.1. O processo seletivo será realizado virtualmente através da plataforma Google Meet 

durante os dias 05/06/2021 a 01/07/2021. O processo seletivo será conduzido por uma 

Comissão Examinadora e será dividido em duas fases, ambas eliminatórias. 

3.2. A primeira fase consistirá na análise do pré-projeto de pesquisa e do currículo Lattes 

do(a) candidato(a). 

3.2.1. Os critérios para avaliação do projeto são: adequação à área da especialização, 

coerência, rigor argumentativo, relevância da bibliografia e emprego adequado da língua 

portuguesa. 

3.3. A segunda fase consistirá em uma entrevista com os membros da Comissão 

Examinadora para avaliar a disponibilidade de orientação ao tema de pesquisa proposto 

pelo(a) candidato(a), assim como a sua disponibilidade de recursos tecnológicos para o 

acompanhamento das aulas e orientações online. O horário da entrevista será previamente 

informado aos(às) candidatos(as). 

3.3.1. Os critérios para avaliação da entrevista são: domínio do tema do projeto pelo 

candidato; capacidade argumentativa e capacidade de conectar o projeto com a área da 

especialização. 

http://www.ufca.edu.br/
http://www.filosofia.ufca.edu.br/
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3.4. Após o término de cada fase será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) a cada 

candidato(a). Será considerado habilitado à fase seguinte aqueles que obtiverem nota 

igual ou superior a 7 (sete). 

 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 

4.1. O resultado da primeira fase será divulgado em 11/06/2021 no portal da Universidade 

Federal do Cariri (www.ufca.edu.br) e na página do Curso de Filosofia da Universidade 

Federal do Cariri (www.filosofia.ufca.edu.br). 

4.2. O resultado da segunda fase será divulgado em 18/06/2021 no portal da Universidade 

Federal do Cariri (www.ufca.edu.br) e na página do Curso de Filosofia da Universidade 

Federal do Cariri (www.filosofia.ufca.edu.br). 

4.3. O resultado final será divulgado em 01/07/2021 no portal da Universidade Federal 

do Cariri (www.ufca.edu.br) e na página do Curso de Filosofia da Universidade Federal 

do Cariri (www.filosofia.ufca.edu.br). 

4.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento de todas as 

publicações referentes a este processo seletivo nos sites supracitados.  

 

 

5. RECURSOS. 

5.1. Recursos contra a homologação das candidaturas deferidas devem ser enviados para 

o e-mail filosofia.iisca@ufca.edu.br entre os dias 04/06 e 05/06/2021. Não serão aceitos 

recursos por ausência de documentos listados no item 1.3 deste edital. 

5.2. Recursos contra o resultado da primeira fase do processo seletivo devem ser enviados 

para o e-mail filosofia.iisca@ufca.edu.br entre os dias 14/06 e 15/06/2021. 

5.3. Recursos contra o resultado da segunda fase do processo seletivo devem ser enviados 

para o e-mail filosofia.iisca@ufca.edu.br entre os dias 21/06 e 22/06/2021. 

5.4. A análise dos recursos caberá à Comissão Examinadora que conduzirá o referido 

processo seletivo. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

6.1. Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição ou mensalidade. O Curso de 

Especialização em Metafísica e Epistemologia de que trata este edital é gratuito. 

http://www.ufca.edu.br/
http://www.filosofia.ufca.edu.br/
http://www.ufca.edu.br/
http://www.filosofia.ufca.edu.br/
http://www.ufca.edu.br/
http://www.filosofia.ufca.edu.br/
mailto:filosofia.iisca@ufca.edu.br
mailto:filosofia.iisca@ufca.edu.br
mailto:filosofia.iisca@ufca.edu.br
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6.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) neste processo seletivo devem realizar a 

matrícula no curso durante os dias 08/07 a 13/07/2021. A não realização da matrícula no 

prazo estipulado implica a perda da vaga. 

6.3. O início das aulas está previsto para o dia 19/07/2021. 

6.4. E-mail para contato: filosofia.iisca@ufca.edu.br 

6.5. Casos omissos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão 

Examinadora. 

 

 

Juazeiro do Norte, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

_________________________ 

Profa. Dr. Laura Hévila Inocêncio Leite 

Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação 

e Inovação. 

 

__________________________ 

Prof. Dr. José Gladstone Almeida 

Júnior 

Coordenador do Curso

 

  

mailto:filosofia.iisca@ufca.edu.br
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ANEXO I – CRONOGRAMA. 

 

 

Abertura das inscrições 

13/05/2021 a 

01/06/2021 

Divulgação das inscrições deferidas até 03/06/2021 

Recursos contra indeferimento da inscrição 

04/06/2021 e 

05/06/2021 

Divulgação do resultado da primeira fase até 11/06/2021 

Recursos contra o resultado da primeira fase 

14/06/2021 e 

15/06/2021 

Divulgação do resultado da segunda fase até 18/06/2021 

Recursos contra o resultado da segunda fase 

21/06/2021 e 

22/06/2021 

Divulgação do resultado preliminar até 25/06/2021 

Recursos contra o resultado preliminar 

28/06/2021 e 

29/06/2021 

Divulgação do resultado final até 01/07/2021 

Período de matrícula 

08/07/2021 a 

13/07/2021 

Previsão para início das aulas 19/07/2021 
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