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EDITAL nº 01/2017 – ALUNO ESPECIAL - PPGFIL 

 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no uso de suas 

atribuições legais, informa que estão abertas inscrições para matrícula de alunos especiais nas 

disciplinas do semestre letivo 2017/1. Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição 

cópias dos seguintes documentos: 

 Diploma da graduação 

 Histórico escolar da graduação,  

 RG  

 CPF 

 Currículo Lattes  

 Carta justificando o pedido de matrícula na(s) disciplina(s). (Informar se é proficiente 

em alguma Língua Estrangeira). 

 

 Os candidatos(as) podem inscrever-se em até duas disciplinas. O período de inscrição é 

de 20 a 24 de fevereiro de 2017, na Secretaria do PPGFIL, no CCHL, no horário da manhã 

(08:30 às 11:30h). O formulário de inscrição está no menu "Documentos", na pasta 

"formulários" do sítio virtual do PPGFIL (http://www.posgraduacao.ufpi.br//ppgfil). Será 

feito análise curricular como critério para cursar a disciplina pretendida. 

 As vagas disponíveis para aluno especial são as abaixo discriminadas: 

 EPISTEMOLOGIA – 05 (cinco) vagas 

    HORÁRIO: 4ª de 14/18h 

  FILOSOFIA POLÍTICA  – o7 (sete) vagas 

    HORÁRIO: 5ª de 14/18h 

 METAÉTICA – o5 (cinco) vagas 

    HORÁRIO: 3ª de 16/19h 
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 METAFÍSICA – o8 (oito) vagas 

    HORÁRIO: 6ª de 14/18h 

 TÓPICOS ESPECIAIS DE FILOSOFIA DO DIREITO II – 08 (oito) vagas  

    HORÁRIO: 2ª DE 14/18h 

 

O processo seletivo constará de: 

 Análise de currículo; 

 Análise da justificativa (explicitar de que forma a disciplina pleiteada ajudará no 

aperfeiçoamento da pesquisa do pretendente); 

 Entrevista com o professor da disciplina, com o auxílio da coordenação do PPGFIL. 

 

 

 

 

Teresina, 17 de fevereiro de 2017. 

 

Prof. Dr. Gustavo Silvano Batista 

Coordenador do PPGFIL 


