PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA/
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA/
AGÊNCIA INTERNACIONAL DA UFPR

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE MESTRADO
TRIPARTITE EM FILOSOFIA
2018/2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (BRASIL)
UNIVERSIDADE DE LAVAL (CANADÁ)
UNIVERSIDADE DE RENNES (FRANÇA)
BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR
O programa de Mestrado Tripartite em Filosofia é uma iniciativa conjunta dos
programas de pós-graduação dessas três universidades, visando a realização de
estágio de pesquisa com experiência de mobilidade acadêmica entre as
universidades acima. Os alunos da UFPR admitidos no programa deverão realizar
estágio de um ano acadêmico (um semestre na Universidade de Laval, na cidade
de Québec, Canadá, mais um semestre na Universidade de Rennes, França), ao
longo do qual cursarão disciplinas decididas em conjunto com os programas e
desenvolverão trabalho monográfico, em nível equivalente à Monografia de
Conclusão de Curso, a partir de projeto pré-aprovado. Para os alunos aprovados
nesse ciclo de atividades, tal estágio (incluindo a redação da monografia) dará
direito ao ingresso no curso de Mestrado em Filosofia da UFPR.
O primeiro colocado neste processo de seleção fará jus, em princípio, a uma
bolsa de mobilidade acadêmica fornecida pela Agência Internacional da UFPR, na
dependência de disponibilidade orçamentária.*

INSCRIÇÕES: 29 de janeiro de 2018 a 1 de março de 2018
Início de atividades: setembro de 2018 (Laval)/ janeiro de 2019 (Rennes)
Admissibilidade: o aluno deve ter conhecimentos intermediários/avançados de língua
francesa, estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Filosofia e ter
concluído todas as suas disciplinas no momento de sua saída (a partir de setembro de
2018) salvo Monografia I e II – às quais a realização da monografia no exterior dará
equivalência. O aluno permanecerá com o estatuto de aluno da Graduação em
Filosofia da UFPR durante o período de estágio. Igualmente, o aluno se comprometerá
em realizar pesquisa de Mestrado em Filosofia na UFPR depois de seu regresso.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Histórico escolar do curso de graduação com IRA e atestado de matrícula
comprovando capacidade de finalização de todas as disciplinas (salvo Monografia I e II)
no semestre de partida.

b) Carta de motivação para a realização do estágio acompanhada de projeto de
pesquisa (no máximo 8 páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
1,5);
c) Comprovante de conhecimento e estudos de língua francesa. Serão admitidos
comprovantes de conhecimento de língua inglesa caso o estudante comprove estar
estudando língua francesa;
d) Formulário de inscrição (em anexo) preenchido.
OS DOCUMENTOS DEVEM SER TODOS DIGITALIZADOS (EM PDF) E
ENVIADOS POR E-MAIL AOS ENDEREÇOS
rodribran@hotmail.com E
pgfilos@ufpr.br até às 24 h da data limite.
Caso não seja possível obter cópia do Formulário de Inscrição junto à Secretaria
da Pós, este pode ser solicitado pelos mesmos endereços eletrônicos acima.

ENTREVISTAS CLASSIFICATÓRIAS
Realização de Entrevista com os Candidatos: dia 5 de março de 2018, a partir das
14h00, segundo a disponibilidade de salas no sexto andar (Depto de Filosofia)

Critérios de seleção: excelência acadêmica do aluno, amadurecimento teórico do
projeto, justificativa de adequação entre o projeto e as atividades a serem
desenvolvidas**, conhecimento de francês.

Rodrigo Brandão
Coordenador brasileiro do Mestrado tripartite
Departamento de Filosofia
Universidade Federal do Paraná

* OBSERVAÇÃO: A coordenação do Mestrado esclarece que a seleção não implica na
garantia da obtenção da bolsa por parte do melhor classificado, cuja oferta não passa
por suas competências financeiras próprias, mas pelo programa de mobilidade
acadêmica da UFPR.
** Aconselha-se aos interessados consultar os sites dos programas da Universidade de
Laval
(http://www.fp.ulaval.ca/)
e da Universidade de Rennes
(https://recherche.univ-rennes1.fr/fiche-unite.php?structure_id=58

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DO
PROGRAMA DE MESTRADO TRIPARTITE

Nome: ________________________________________________
CPF: _____________________RG: _________________________
Endereço Residencial: __________________________________
Número de matrícula GRR_______________________________
Complemento: ____________Bairro: ______________________
Cidade: ________________ CEP: __________________________
Fone Res:____________Con:____________Cel: ______________
E-mail (letra de forma): _________________________________
Data de nascimento: _________/____________ / ___________
Possível orientador na UFPR:
_________________________________________________________
Possíveis orientadores no exterior (Sherbrooke e Rennes):
_________________________________________________________
Área de interesse:
__________________________________________________________
Declaro que as informações acima prestadas são verazes e que qualquer um
dos meios de comunicação informados são efetivamente eficientes para que eu
possa ser localizado em caso de urgência. Declaro que estou na condição de
provável formando e assumo desde já a nulidade desta inscrição no caso desta
situação não ser comprovável. Declaro estar ciente da documentação exigida, dos
prazos de inscrição e da homologação das inscrições e de todos os demais
requisitos. Declaro ainda estar ciente de que a concessão da bolsa estará
condicionada à indicação por parte da comissão de seleção e confirmação da
ARI.

Curitiba: _____/_____/___
Assinatura:___________________

