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EDITAL Nº 01, de 11 de janeiro de 2022 

 
 

O Coordenador do Curso de Filosofia da Universidade Federal de São João 
del- Rei, usando das atribuições que lhe confere a Resolução 024, de 9 de 
julho de 2014 – CONEP, faz saber à comunidade universitária, em geral, e à 
comunidade discente, em particular, que receberá as solicitações de 
inscrição para as seguintes Unidades Curriculares - UC modalidade 
extemporânea, em Calendário Especial, obedecendo aos seguintes prazos e 
critérios: 

 
1) Sobre a Unidades Curricular - UC: 
 

           a)Nome: Estudos sobre fenomenologia e ontologia 
 
                Equivalência: Filosofia Contemporânea II (72h), 7º período. 

Carga horária: 60 h/a 

Curso: Filosofia 

Nº de vagas: 25 vagas 

Período: 07 a 24 de fevereriro (de 17:00 às 18:50) 

Local: Google meet 

Critérios para inscrição: Estar cursando o período de oferta da 

disciplina ou superior. Outros casos podem ser analisados pela 

coordenação. 

 

         b)Nome: Estudos sobre Filosofia do Renascimento  

           Equivalência: Filosofia do Renascimento (72h), 4º período 

Carga horária: 60h/a 

Curso: Filosofia 

Nº de vagas: 25 Vagas 

Período: 31 de janeiro a 16 de fevereiro (19:00 às 20:50) 

           Critérios para inscrição: Estar cursando o período de oferta da 

disciplina ou superior. Outros casos podem ser analisados pela coordenação.  



 

 

         c)Nome: Estudos sobre Kant e a Crítica 

          Equivalência: Tópicos de Filosofia Moderna: Kant (72h), 5º período. 

          Carga horária: 60h/a 

Curso: Filosofia 

Nº de vagas: 25 Vagas 

Período: 07 de fevereiro a 25 de fevereiro (19:00 às 20:50 e 21:00 às 22:50) 

           Critérios para inscrição: Estar cursando o período de oferta da 

disciplina ou superior. Outros casos podem ser analisados pela coordenação.  

 

          d)Nome: Seminários Avançados  

            Equivalência: Projetos de Monografia (72h), 7º período ou Projetos em 

Práticas Educacionais I (36h), 7º período. 

Carga horária: 60h/a 

Curso: Filosofia 

Nº de vagas: 25 Vagas 

Período: 07 a 25 de fevereiro (19:00 às 20:50 e 21:00 às 22:50) 

          Critérios para inscrição: Estar cursando o período de oferta da disciplina 

ou superior. Outros casos podem ser analisados pela coordenação. 

 

2) As inscrições serão realizadas até o dia 25 de janeiro de 2022 às 

23:59 pelo formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/5REC6EwjNesWVpKt7 

3) As inscrições dar-se-ão em uma única etapa. A ordem de prioridade para 

as Ucs será de acordo com a ordem de registro e maior percentual de 

integralização da carga horária. A ordem de registro será feita pelo sistema 

automaticamente no momento do envio das respostas. As solicitações dos 

discentes do curso de Filosofia terão atendimento prioritário em relação aos 

discentes dos demais cursos nas inscrições nestas UCs. O aluno que 

reeditar o formulário terá como hora/data salvas no sistema a última 

alteração feita. 



 

4) No caso da inscrição ser indeferida, o discente terá até 48 horas , a partir 

da data de divulgação , para entrar com recurso, que deverá ser enviado  

para o e-mail da COFIL (cofil@ufsj.edu.br). 

 
 

Registre, publique-se e cumpra-se. 

 

     São João del-Rei, 11 de janeiro de 2022 

 
 
 

Prof. Dr. Bruno Leonardo Cunha 

Coordenador do Curso de Filosofia 
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