
Passo a passo para a inscrição no processo seletivo 2020-2021 do PPGFil, conforme o edital 01/PPGFIL/2020.

1. Ler com atenção o edital em https://ppgfil.posgrad.ufsc.br/editais/

2. Preencher e emitir a ficha de inscrição em http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ 

3. Enviar e-mail para ppgfilselecao@contato.ufsc.br, contendo os seguintes anexos:

Obrigatórios:

a) Ficha de inscrição preenchida emitida em http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/

b) Documentos pessoais:
(b.i) carteira de identidade;
(b.ii) certidão de nascimento ou de casamento;
(b.iii) diploma do curso de graduação ou declaração de conclusão de curso, e outros títulos
declarados na ficha de inscrição;
(b.iv) histórico escolar do curso de graduação;
(b.v) curriculum lattes ou curriculum vitae com comprovação apenas dos últimos três anos e
dos títulos acadêmicos. (Sobre como fazer a comprovação, veja o item 4.2 do edital).

c) Declarações
(c.i) Declaração  em formato PDF endereçada  à Coordenadoria  do Programa,  expondo as
razões pelas quais deseja fazer o curso e quanto à necessidade ou não de bolsa de estudos
para realizar o curso pretendido;
(c.ii) Folha em formato PDF com o título do projeto de pesquisa e o nome do/a orientador/a
pretendido/a, bem como a indicação de uma segunda opção de orientação;
(c.iii) Arquivo eletrônico em formato PDF contendo declaração  de autoria  e  ausência  de
plágio  no  Projeto  e,  para  candidatos  ao  Doutorado,  também  no  Artigo  Filosófico.  Esta
declaração deve também expressar concordância com a inclusão dos textos enviados em um
banco sigiloso, conforme descrito no item 10.3 do edital.

d) Projeto
Arquivo eletrônico em formato PDF com uma via do projeto de pesquisa, sem identificação
do/a proponente.

e) Somente para candidatos/as ao Curso de Doutorado: 
Arquivo eletrônico em formato PDF com o artigo que comporá uma das etapas de avaliação,
sem identificação do/a proponente.

Não obrigatórios: 

f) diploma do curso de mestrado

g) histórico escolar do curso de mestrado. 

h) solicitação  de  condição  especial  para  realização  do  processo  seletivo  (se  for  o  caso),  em
conformidade com o item 22 do edital.

i) Comprovantes de proficiência em idiomas. Se possível, anexe ao e-mail da inscrição. Se não for
possível  neste  momento,  as  comprovações  serão  aceitas  até  o  período  de  matrícula  do  semestre
2021.1.

j) Autodeclaração  e demais documentos comprobatórios, se for o caso, para concorrer  às vagas e
bolsas preferenciais.

A coordenação e a secretaria do PPGFil se colocam à disposição para sanar quaisquer dúvidas: ppgfil@contato.ufsc.br
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