




















Universidade Estadual do Ceará - UECE 
Centro de Humanidades 

 
 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM FILOSOFIA 

 
 

ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:           /           /                   NATURALIDADE: 

NACIONALIDADE:                                                         ESTADO CIVIL:  

PAI: 

MÃE: 

RG:                                                        ORGÃO EMISSOR:                              EMISSÃO EM:              /            /          

CPF:                                                                                       EMAIL: 

TELEFONE FIXO:                                                            CELULAR: 

RUA:                                                                                                                                                 Nº: 

COMPLEMENTO:                                                           BAIRRO: 

CEP:                                                                                      CIDADE/UF: 

CURSO:                                                                               DATA DA COLAÇÃO DE GRAU:              /             /          

INSTITUIÇÃO (IES):                                                       CIDADE / UF: 

LINHA DE PESQUISA: 

PROFESSOR ORIENTADOR: 

LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA:  

OPÇÃO DE CONCORRÊNCIA A VAGAS DO 
CONVÊNIO UECE-SEDUC (marque com um X) 

1) FORMAÇÃO DOCENTE EM 
ÉTICA FILOSÓFICA  

2) FORMAÇÃO DOCENTE EM 
FILOSOFIA SOCIAL E 
POLÍTICA 

  

OPÇÃO DE CONCORRÊNCIA A VAGAS 
PRIORITÁRIAS (marque com um X a opção) 

NEGROS OU INDÍGENAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM FILOSOFIA 

 
 

ANEXO 2 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 

Eu,____________________________________________________________, nacionalidade: 

________________________, portador(a) do documento de identidade no: 

_________________________, órgão emissor: _________________, CPF: 

____________________, residente e domiciliado(a) no endereço: 

________________________________________________________, assumo, por meio 

deste, o compromisso de disponibilidade de tempo para a realização do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará – CMAF-UECE, pelo período 

regimental necessário à sua conclusão. 

 

 

Fortaleza, ______ de __________________ de _______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 
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CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM FILOSOFIA 

 
 

ANEXO 3 
 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
 

 

 

Eu,____________________________________________________________, nacionalidade: 

________________________, portador(a) do documento de identidade no: 

_________________________, órgão emissor: _________________, CPF: 

____________________, para o fim específico de atender à documentação exigida pela 

Chamada de Seleção Pública: ______/2020, referente ao Processo Seletivo do Curso de  

Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, autodeclaro-me:  

(    ) Negro/a  

(    ) Indígena  

Declaro, também, estar ciente de que a prestação de informação falsa, apurada posteriormente 

ao ingresso no Programa, em procedimento que me assegure o contraditório e ampla defesa, 

ensejará o cancelamento de minha matrícula na Universidade Estadual do Ceará, sem prejuízo 

das sanções penais eventualmente cabíveis.  

 

Fortaleza, ______ de __________________ de _______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 
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ANEXO 4 
 

MODELO DE CAPA DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 

  

 

Nome do candidato 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO ANTEPROJETO 
 

 

 

 

Projeto preliminar de pesquisa apresentado com 
vistas ao ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico 
em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, na 
área de concentração em Filosofia e linha de pesquisa 
em (      ) Ética    (       ) Filosofia Social e Política. 

Orientador(a):  

 

 

 

 

 

Fortaleza, dezembro de 2020. 
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ANEXO 5 
 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA (FASE 1) 
 
 
Candidato no: _______________ 
 
Avaliador: ______________________________________ 
 

QUESITO 
Avaliador 

1 
Avaliador 

2 
Avaliador 

3 
Avaliador 

4 
1) Adequação da proposta à área de 
concentração, a uma das linhas de 
pesquisa do Programa e ao perfil 
acadêmico do orientador escolhido pelo 
candidato, admitindo-se a possibilidade de 
arregimentação de um coorientador, desde 
que previamente acordado com o 
professor orientador vinculado ao 
programa (máx. 3,0 pontos). 

    

2) Pertinência da problematização 
filosófica em relação ao autor ou tema de 
referência da pesquisa e adequação dos 
objetivos e da bibliografia ao tema 
proposto (máx. 2,0 pontos). 

    

3) Delimitação e formulação clara e 
concisa do(s) problema(s), conceitos, 
métodos e argumentos associados ao autor 
ou tema proposto (máx. 2,0 pontos). 

    

4) Viabilidade de execução do projeto de 
pesquisa dentro do prazo regulamentar 
(máx. 2,0 pontos). 

    

5) Correção gramatical, ortográfica e de 
normatização segundo as regras vigentes 
(máximo 1,0 ponto). 

    

NOTA POR AVALIADOR     

NOTA NA FASE 1  
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ANEXO 6 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO (FASE 3) 

 

Candidato no: _______________ 
 

QUESITO REFERÊNCIA PONTUAÇÃO  
Especialização (até uma) ou Mestrado em outras áreas (até um) 6,0  

Segunda graduação  4,0  

Livro publicado em editora com conselho editorial (mínimo de 100 
páginas) 

2,0 por livro  

Livro publicado em editora sem conselho editorial (mínimo de 100 
páginas) 

1,0 por livro  

Artigos publicados em periódicos com avaliação em estratos 
superiores: A1 a A4 

3,0 por trabalho  

Artigos publicados em periódicos com avaliação em estratos inferiores: 
B1 a B4 

2,0 por trabalho  

Artigos publicados em periódicos com avaliação em estrato C 1,0 por trabalho  

Tradução publicada em periódicos qualificados no Qualis CAPES 1,0 por tradução  

Resumos publicados em anais de eventos locais, regionais, nacionais ou 
internacionais 

0,5 por trabalho  

Tradução de livro publicado em editora com conselho editorial (mínimo 
de 100 páginas) 

1,5 por livro  

Tradução de livro publicado em editora sem conselho editorial (mínimo 
de 100 páginas) 

1,0 por livro  

Relatórios técnicos ou de pesquisa  1,0 por trabalho  

Bolsa de iniciação científica (PROVIC, PIBIC-UECE, IC-UECE, 
FUNCAP) 

1,0 por ano  

Monitorias  1,0 por 
disciplina/ano 

 

Organização de evento nacional ou internacional 1,5 por evento  

Organização de evento local ou regional 1,0 por evento  

Apresentação de trabalho em evento nacional ou internacional 1,0 por evento  

Apresentação de trabalho em evento local ou regional 0,5 por evento  

Minicursos ministrados em eventos locais, regionais, nacionais ou 
internacionais 

0,5 por trabalho  

Participação em evento nacional ou internacional 0,5 por evento  

Participação em evento local ou regional 0,25 por evento  

Aprovação em concurso público 2,0 por concurso  

Experiência de magistério em ensino médio (máximo cinco anos) 1,0 por ano  

Experiência de magistério em ensino superior (máximo dez anos) 0,75 por ano  

Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (até dez 
orientações) 

0,5 por TCC  

Exercício de cargos ou funções de administração ou coordenação 
acadêmica (ou escolar) (até cinco anos) 

0,5 por ano 
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ANEXO 7 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
 

Eu,____________________________________________________________, nacionalidade: 

________________________, portador(a) do documento de identidade no: 

_________________________, órgão emissor: _________________, CPF: 

____________________, inscrito para concorrer a uma vaga no processo seletivo Processo 

Seletivo do Curso de  Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, 

apresento recurso junto à Comissão de Seleção. 

A decisão / objeto de contestação: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fortaleza, ______ de __________________ de _______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 


