
PPGFIL/UFSJ 

EDITAL DE DISCIPLINA ISOLADA 01.2019 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de 
São João del-Rei (PPGFIL/UFSJ), no uso de suas atribuições e na forma de seu 
Regimento Interno, informa a abertura de vagas, procedimentos e datas para inscrição em 
disciplinas a serem ofertadas no 2º semestre de 2019, na modalidade DISCIPLINA 
ISOLADA 

 

Pré-Requisitos para inscrição: 

1) Ser portador de diploma de curso de graduação em nível superior, reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC), ou 

2) Alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 
poderão se inscrever como alunos especiais no curso de Mestrado em Filosofia, desde 
que não haja prejuízo de outras normas e tenham cursado no mínimo 1.900 h. 

 

Vagas: 

Número de vagas totais oferecidas em cada unidade curricular está listada na tabela 
abaixo: 

 

Observações: 
a) A prioridade para cursar as unidades curriculares é para os ALUNOS REGULARES 
do PPGFIL. As vagas remanescentes serão distribuídas entre os demais candidatos na 
modalidade isolada. 

b) As vagas poderão não ser preenchidas em sua totalidade. 

 
Inscrições: 

Data: 29 de Julho a 01 de Agosto. 

Discplina Docente Horário Vagas 

Representação Política e Formas 

de Governo 

 

Cássio Correa Benjamin Quinta - 09:00 – 12:40  
05 

Filosofia da Mente 1 

 

Gustavo Leal Toledo Quinta - 14:00 – 17:40 05 

Metafísica da Natureza 

 
Luiz Paulo Rouanet Sexta - 14:00 – 17:40 05 

O Lugar do Política na Filosofia 

Contemporânea 

 

José Luiz de Oliveira Sexta - 14:00 – 17:40  
05 



As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL através do 
envio dos seguintes documentos: 

(1) Formulário (Anexo I) devidamente preenchido de forma legível e assinado; 

(2) Link do currículo da plataforma Lattes, que deve ser colocado no corpo do e-mail; 

(3) Histórico escolar do curso de graduação. 

Os documentos supracitados (1 e 3) deverão ser digitalizados em formato PDF e 
encaminhados para ppgfil@ufsj.edu.br APENAS NO PERÍOD O DE INSCRIÇÃO e 
indicando como assunto da mensagem: SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM 
DISCIPLINA ISOLADA- 2019/1. 

 

ATENÇÃO: 

-  Não serão considerados e-mails enviados em datas posteriores às estabelecidas por este 
edital sendo também desconsiderados e-mails que não contenham os arquivos solicitados  

-  O Programa de Pós-Graduação em Filosofia NÃO se responsabiliza por problemas com 
envio de e- mail 

- O candidato poderá requerer e cursar no MÁXIMO DUAS (2) DISCIPLINAS na 
modalidade isoladas por semestre  

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

 

Critérios de seleção de candidatos: 

A solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será deliberada pelo docente do 
PPGFIL responsável pela disciplina que emitirá seu parecer conforme critérios abaixo: 

• Disponibilidade de vagas; 

• Análise do currículo/histórico  

 

Documentação necessária para a efetivação da inscrição na(s) disciplina(s) 

contemplada(s): 

Após deliberação do colegiado do PPGFIL o resultado das solicitações de inscrição será 
publicado no sítio eletrônico: https://ufsj.edu.br/ppgfil/, até o dia 05 de Agosto de 2019. 
Para os CANDIDATOS que tiverem as INSCRIÇÕES DEFERIDAS será necessária a 
apresentação pessoalmente dos documentos abaixo em fotocópias e apresentação de 
originais para EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 




