CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FILOSOFIA

Edital PPGFIL/UIEL N. 12/2019
Processo Seletivo para Bolsa de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES) – 2019

O Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL) da Universidade Estadual de
Londrina,
com
base
na
Portaria
86/2013,
da
CAPES
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re
gulamento_PNPD.pdf), realizará processo de seleção para bolsa de Pós- Doutorado,
01 (uma) vaga, sendo que fica estabelecido:
1. Requisitos:
O Candidato à bolsa de Pós-Doutorado deverá:
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido
em instituição estrangeira, este será analisado pelo Programa de Pós-Graduação;
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se
estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de
trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico,
conforme anexo do Regulamento referenciado pela Portaria 086/2013 CAPES;
III – não ser aposentado ou estar em situação equivalente;
IV – apresentar Projeto de Pesquisa que se vincule a uma das linhas de pesquisa do
Programa.
2. Inscrição:
O candidato efetuará a inscrição somente por e-mail enviado ao Mestrado de Filosofia
da UEL (mestradofilosofia@uel.br) e e-mail do coordenador do Programa
(edersan@uel.br), com o título “Seleção PNPD-2019” com os seguintes documentos
anexos em formato pdf:
(a) Diploma de Doutorado;
(b) Currículo Vitae, gerado pela Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), para o caso
de brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, ou equivalente (para residentes no
exterior),
conforme
anexo
III
da
Portaria
86/2013
(http://capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_201
3_Regulamento_PNPD.pdf);
(c) Plano de Trabalho, para doze meses, informando a modalidade (conforme item 3
do presente Edital), e contendo projeto de pesquisa resumido (no máximo 20 páginas),
vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do Mestrado em Filosofia da UEL, e demais
atividades planejadas para o estágio pós-doutoral (eventos, disciplinas a serem
ministradas em nível de Pós- Graduação e Graduação, coorientações, networking
internacional, etc.).
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3. Modalidades:
a) Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário,
sem vínculo empregatício;
b) Candidato estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
Obs.: O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
c) Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, que não a UEL.
4. Duração e valor da bolsa:
Para as modalidades a e b, a bolsa terá duração de 24 meses, podendo, a critério do
Programa, ser prorrogado.
Para a modalidade c, a bolsa terá duração de 12 meses, prorrogáveis, mediante
afastamento comprovado do docente ou pesquisador da Instituição na qual atua.
A bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

5. Sobre as vigências da bolsa:
As vigências previstas acima estão condicionadas à disponibilidade da CAPES em
ofertar e manter a concessão da bolsa. O PPGFIL ou a Universidade não assumem
qualquer responsabilidade em caso de cortes, congelamentos ou suspensão da bolsa
por parte da CAPES.
6. Área de Concentração e Linhas de Pesquisa:
6.1. Área de Concentração: Filosofia
6.2. Linhas de Pesquisa:
Linha: Conhecimento e subjetividade
Trabalha-se nesta linha tanto questões específicas de cada temática como a
intersecção entres elas. A temática conhecimento abrange investigações sobre
história da ciência, justificação, realismo e anti-realismo, estatuto da verdade nas
ciências, paradigmas na ciência, racionalidade, lógica. Em subjetividade, investigamse questões tais como niilismo, metafísica e pós-metafísica, linguagem,
fenomenologia e hermenêutica, diferença, criação e biopolítica, constituição da
subjetividade na filosofia, psicanálise e psicologia. Na intersecção entre as duas
temáticas a pesquisa volta-se para a problematização do estatuto da subjetividade,
da racionalidade e do conhecimento na fenomenologia, na hermenêutica, na
linguagem e na epistemologia, bem como a relação desta temática com a ciência, a
técnica e a crítica à metafísica.

Linha: Ética e Filosofia Política
Constitui preocupação fundamental desta linha de pesquisa discutir temas clássicos
e contemporâneos da reflexão ética e política tal como a justificação da autoridade do
estado, critérios de legitimidade do exercício do poder político, as condições de
exercício da cidadania em sociedades pluralistas, os critérios de correção moral da
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conduta humana, as condições da atribuição de responsabilidade moral e jurídica, a
relação entre a moral, a política e o direito, a natureza e a base de justificação dos
direitos humanos, a especificidade das esferas da ética, do direito e política em
comparação e contraste com outras esferas da investigação humana e sua relação
com outras áreas da conhecimento humano como as ciências, a técnica, a ontologia.
Esses temas são discutidos tanto da perspectiva histórica quanto de uma perspectiva
conceitual. Da perspectiva história esses temas são tratados a partir de pensadores
clássicos da história da filosofia e de uma perspectiva conceitual se procura examinar
as diferentes respostas a esses problemas quanto a sua plausibilidade e justificação
sob diferentes critérios metodológicos.
7. Seleção e Calendário:
A seleção se dará pela análise da Período de inscrição –exclusivamente
documentação enviada em sua inscrição por por e-mail (mestradofilosofia@uel.br;
e-mail conforme estabelecido no item 2 do edersan@uel.br)
presente Edital, obedecendo o seguinte
calendário de modo irrevogável: 11/10/2019
a 01/11/2019
05 - 06/11/2019
08/11/2019

11/11 a 14/11/2019
18/11/2019

Análise e seleção das propostas
Divulgação
do
Resultado:
exclusivamente pelo site do mestrado
(http://www.uel.br/pos/mestradofiloso
fia/portal/)
Formalização da bolsa
Início da vigência da bolsa
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