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EDITAL PPGFIL 01/2022 de 25 de fevereiro de 2022 
  

EDITAL DE DISCIPLINA ISOLADA PARA O 1º PERÍODO LETIVO DE 2022  

  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São João del-Rei, 

no uso de suas atribuições e na forma de seu Regimento Interno, informa a abertura de vagas, procedimentos 

e datas para a inscrição em disciplinas a serem ofertadas no 1º período letivo de 2022, na modalidade 

DISCIPLINA ISOLADA. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

  

Ser portador de diploma de curso superior de graduação em nível superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC), ou ser aluno de curso de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

que tenha cursado no mínimo 1.900 hs. de carga letiva. 

 

DISCIPLINAS 

  

Disciplina Linha Docente Horário 

Temas e Problemas da Filosofia Política 

Contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

Luiz Paulo Rouanet Quarta-feira 

14:00-18:00 

Seminários de pesquisa n/a Cássio Correa 

Benjamin 

Quinta-feira 

17:00-21:00 

Fenomenologia, Hermenêutica e Linguagem 

em Ser e Tempo 

Metafísica e 

Mente 

Glória Maria 

Ferreira Ribeiro 

Sexta-feira 

14:00-18:00 

A institucionalidade da política: 

fundamentação, justificação e formas 

jurídicas 

Ética e Filosofia 

Política 

José Luiz de 

Oliveira 

Sexta-feira 

19:00-22:50 

 

A prioridade para cursar as unidades curriculares é para os alunos regulares do PPGFIL. As vagas 

reminiscentes serão distribuídas entre os demais candidatos na modalidade isolada, a critério do professor 

responsável pela disciplina.  

 

INSCRIÇÕES 

 

Data: 02 a 07 de março de 2022 

 

As inscrições serão ser realizadas exclusivamente por e-mail (ppgfil@ufsj.edu.br) através do envio dos 

seguintes documentos: 

1) Formulário (ANEXO) devidamente preenchido e assinado; 

2) Currículo da plataforma Lattes; 

3) Histórico escolar do curso de graduação; 

4) Cópia do diploma de graduação ou comprovante equivalente (caso tenha). 

 

Os documentos solicitados deverão ser enviados em formato PDF. As inscrições só serão aceitas se o e-mail 

for enviado dentro do prazo de inscrições, e com toda a documentação solicitada. O Programa de Pós-
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Graduação em Filosofia não se responsabiliza por problemas com envio de e-mail. Favor indicar, no título 

da mensagem, “Solicitação de inscrição em disciplina isolada”. 

 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

  

Cada candidato poderá requerer e cursar no máximo 2 (duas) disciplinas na modalidade isolada por período 

letivo.  

 

A oferta da disciplina em modalidade isolada estará condicionada à matrícula dos alunos regulares do 

PPGFIL. 

 

A seleção de candidatos fica inteiramente à discrição do professor responsável pela disciplina. A decisão 

levará em conta critérios como a disponibilidade de vagas, a natureza do curso, e a adequação do 

currículo/histórico do candidato. 

 

O resultado das solicitações de inscrição será publicado no site do Programa (https://ufsj.edu.br/ppgfil/) até 

o dia 10 de março de 2022.  

 

Para os candidatos que tiverem as inscrições deferidas, será necessário seguir atentamente as instruções 

posteriores que serão fornecidas pela secretaria do Programa para a efetivação da matrícula. Candidatos que 

não apresentarem a documentação e os dados solicitados dentro do prazo estabelecido para a execução da 

matrícula terão sua matrícula negada. 

 

Início previsto das aulas do 1º período letivo de 2022: 21 de março de 2022. 

 

 

 

 São João del-Rei, 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

  

  

 

 

 

_______________________________________  

Prof. Dr. Luiz Paulo Rouanet 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

Universidade Federal de São João del-Rei   
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ANEXO 

Formulário de inscrição para disciplina isolada 

(conforme Edital 01/2022 de 25 de fevereiro de 2022 - PPGFIL/UFSJ) 

Nome completo do(a) candidato(a):  

 

Data de nascimento: 

Documento de identidade: 

E-mail: 

Telefone: 

Graduação (em curso ou concluída): 

Disciplinas requeridas (por ordem de prioridade): 

 

1) ______________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________________________________________ 

 

Data:  

Assinatura do(a) candidato(a): 
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