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SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/PPGFIL/2022

Retifica-se o EDITAL Nº 01/PPGFIL/2022 do Processo Seletivo do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia – Universidade Federal de Santa Catarina, para os Cursos
de Mestrado e Doutorado, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens:

No item 11, onde se lê:
11. DA PROVA DE CONHECIMENTO FILOSÓFICO. A prova escrita de
conhecimento filosófico será realizada no dia 03 de novembro de 2022, no Auditório
do CFH, devendo o/a candidato/a se apresentar à Comissão de Seleção neste local até
às 8h00, horário em que as portas serão fechadas. O/a candidato/a que chegar ao local
da prova após o fechamento das portas não poderá realizá-la, independentemente dos
motivos alegados, sendo automaticamente desclassificado/a do Processo Seletivo. A
prova será das 9h às 13h e deve ser respondida com caneta de tinta preta. A prova será
composta por três questões, sendo que cada uma delas diz respeito a um dos textos
mencionados no subitem 11.1. O/a candidato/a escolherá dentre as três questões uma
que valerá 60% da nota; as outras duas valerão 20% cada. A prova será sem consulta a
textos ou a quaisquer outras anotações e não será permitido o uso de equipamentos
eletrônicos, salvo em casos amparados por lei. São admitidas respostas em Português,
Espanhol e Inglês. A prova terá duração de quatro horas. No momento da aplicação da
prova, será fornecido um código a cada candidato/a para fins de avaliação cega.
Qualquer forma de identificação do/a candidato/a nessa etapa, que não pelo código
acima, implicará a sua eliminação do Processo Seletivo. Será considerado/a aprovado/a,
após avaliação cega pelos membros da Comissão de Seleção, o/a candidato/a que
obtiver nota igual ou superior a 6 em escala decimal, resultado da média aritmética das
notas de cada avaliador. A divulgação da nominata de aprovados/as na prova de
conhecimento filosófico ocorrerá no dia 08 de novembro de 2022, até às 18h, na
secretaria do PPGFIL e na página do Programa.

LEIA-SE:
11. DA PROVA DE CONHECIMENTO FILOSÓFICO. A prova escrita de
conhecimento filosófico será realizada no dia 03 de novembro de 2022, no Auditório
do CFH, devendo o/a candidato/a se apresentar à Comissão de Seleção neste local até



às 8h00, horário em que as portas serão fechadas. O/a candidato/a que chegar ao local
da prova após o fechamento das portas não poderá realizá-la, independentemente dos
motivos alegados, sendo automaticamente desclassificado/a do Processo Seletivo. Para
ingressar no local de prova, o/a candidato/a deverá apresentar documento com foto e
comprovante de vacinação com pelo menos uma dose da vacina ou resultado do exame
RT-PCR negativo, ou outro teste aprovado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas da data da prova.
O/a candidato/a deverá utilizar máscara durante a realização da prova,
preferencialmente modelo N95. A prova será das 9h às 13h e deve ser respondida com
caneta de tinta preta. A prova será composta por três questões, sendo que cada uma
delas diz respeito a um dos textos mencionados no subitem 11.1. O/a candidato/a
escolherá dentre as três questões uma que valerá 60% da nota; as outras duas valerão
20% cada. A prova será sem consulta a textos ou a quaisquer outras anotações e não
será permitido o uso de equipamentos eletrônicos, salvo em casos amparados por lei.
São admitidas respostas em Português, Espanhol e Inglês. A prova terá duração de
quatro horas. No momento da aplicação da prova, será fornecido um código a cada
candidato/a para fins de avaliação cega. Qualquer forma de identificação do/a
candidato/a nessa etapa, que não pelo código acima, implicará a sua eliminação do
Processo Seletivo. Será considerado/a aprovado/a, após avaliação cega pelos membros
da Comissão de Seleção, o/a candidato/a que obtiver nota igual ou superior a 6 em
escala decimal, resultado da média aritmética das notas de cada avaliador. A divulgação
da nominata de aprovados/as na prova de conhecimento filosófico ocorrerá no dia 08 de
novembro de 2022, até às 18h, na secretaria do PPGFIL e na página do Programa.


		2022-08-18T11:39:02-0300




