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O  Programa  de Pós-graduação em Filosofia  (PPGF), com a  observância  das

recomendações para atendimento da  Portaria nº 57/PROPG/2014, através do presente

edital, abre 15 (quinze) vagas, em cada disciplina, para candidatura a aluno especial

nas disciplinas relacionadas abaixo:

 –  Tópi  c  os         Esp  ec  iais         em             Epistemologia   (Cognição  social:  conhecimento  e

ignorância de grupo). – Linha: Espistemologia, Mente e Linguagem – Carga horária:

60h – Nº de Créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa – Responsável: Prof.

Dr. Breno Santos e Prof. Dr. Luiz Cichoski –  Vagas: 15 – T  e      rç  a  s      -  f  e  i      r      a  s,         d  a  s         14hs         à  s  

18hs. EMENTA:  Natureza dos aspectos epistêmicos dos grupos. Crença, Justificação e

Conhecimento de Grupo. Conhecimento Científico. Conhecimento de Grupo e Cognição

Distribuída. Ignorância de Grupo. Ignorância estratégia e intencional. Ideologia. Teoria de

Ponto de Vista. 

– F  i  l      osofia         da         Arte   (O discurso de negritude de descolonização e a musicalidade

do corpo como expressão  de  liberdade  na  dimensão pedagógica  do  cinema negro). –

Linha: Filosofia  Social  - Carga  horária: 60h – Nº de Créditos: 04 – Natureza:

Teórica – Tipo: Optativa –  Responsável: Prof. Dr.  Celso  Prudente – Vagas: 15 –

Q      uin  t      a  s      -  f  e  ir  a  s,   d  a  s   14      hs         à  s   18      hs  . EMENTA: A dimensão pedagógica do Cinema Negro

incide  na  dinâmica  do  processo  cujo  afrodescendente,  que  é  maioria  minorizada  na

sociedade monocultural, que nega seu corpo, mas se apropria da sua alma ocupando-se da

axiologia negra como a música e a dança. Com isto, na condição vítima da tentativa de

negação ontológica busca ensinar, por meio da imagem de afirmação positiva, como ele é,

e de que maneira deve ser tratado, na sociedade democrática multicultural.

 –  F  i  l      osofia    da  Linguagem       (Informação,  Linguagem,  Fatos  institucionais  e

Colonialismo de  dados.)  – Linha: Filosofia Social –  Carga horária: 60h – Nº de

Créditos: 04 – Natureza: Teórica – Tipo: Optativa – Responsável: Prof. Dr. Bernardo

Alonso – Vagas: 15 – Sextas-feiras, das 14hs às 18hs. EMENTA: Promover debates a

partir da leitura dos livros  The Costs of Connection: How data is colonizing human

life  and  appropriating  it  for  capitalism  (Nick  Couldry  &  Ulises  Mejias  2019)  e

Making The Social World (Searle 2010). Identidade pessoal, Memória, Cognição 4E,



Mente  Estendida,  Colonialismo  Histórico  x  Colonialismo  de  Dados,  Controle,

Percepção,  relação  Pensamento  x  Linguagem  x  Mundo,  Alienação,  Autonomia,

Agência,  Comportamento,  Conhecimento,  Formação  de  Crenças,  Big  Data,

Desinformação,  Bolhas  Epistêmicas,  Câmaras  de  Eco,  Propaganda,  Preconceito,

Vigilância  em  Massa,  Saúde  Mental,  Consumismo,  Desigualdade,  Discriminação,

Estereótipos,  Instituições,  Sociedade  em  Rede,  Emoções,  Condicionamento,

Privacidade,  Neuroprivacidade,  Liberdade  Cognitiva,  Criatividade,  Inteligência

Artificial, Algoritmos.

Devido à emergência de  saúde  pública ocasionada pela pandemia do

coronavírus,  todas  as  disciplinas  acima  ofertadas  estão programadas para

acontecer pela via remota, através de plataformas digitais a serem indicadas pelos

docentes responsáveis.

O prazo para inscrição está compreendido entre os dias 02/08/2021 a 07/08/2021

através  do e-mail  c  oor  d      e  n  a  c      a  oppg  f  @gmail.co  m      . Poderão participar da seleção

portadores/as de diploma em qualquer área do conhecimento e estudantes regularmente

matriculados/as nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado e  m         F  i  l      osofia   da UFMT que

já   tenham cumprido pelo   menos 65% da  sua grade curricular obrigatória. O

candidato a  aluno especial deverá  apresentar, no ato da  inscrição, os seguintes

documentos no formato PDF:

•  Carta de intenções, justificando interesse em participar da disciplina;

•  Currículo Lattes atualizado;

•  Cópia do Diploma de Graduação (apenas para candidatos graduados);

• Cópia do Histórico Escolar (apenas para estudantes dos Cursos de Licenciatura e

de Bacharelado em Filosofia da UFMT)

•  Cópia do CPF;

• Cópia do RG (ou documento equivalente, no caso de estrangeiros/as);

•  Formulário de inscrição (Anexo I)

•  Formulário de dados pessoais (Anexo II)

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma das disciplinas

que constam neste edital.

Informamos que os dias e horários das disciplinas podem, eventualmente, sofrer

alterações.

A seleção será realizada pelo/a docente responsável pela disciplina a que  o

candidato se inscreveu e pelo colegiado do curso, utilizando-se dos seguintes critérios:

•  Carta de intenções, justificando interesse em participar da disciplina.



•  Currículo Lattes: produção ou experiência acadêmica.

Os critérios que orientam as análises são a experiência de trabalho e estudos do

candidato  na  área  da Filosofia; sua  produção  bibliográfica; e  as justificativas do

interesse em participar na disciplina escolhida.

Caberá recurso em relação a cada etapa do processo de seleção no prazo de 24

horas a contar da data de publicação de cada resultado. A solicitação de recurso deverá

ser dirigida à Coordenação do Programa de  Pós-Graduação em Filosofia, por meio de

processo instruído  e protocolado no Sistema  de  Eletrônico de Informação (SEI). O

pedido deverá  ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a

reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma

clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Os resultados

dos recursos serão divulgados no site do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da

Universidade Federal de Mato Grosso (https://ppgfil.org).

O resultado do processo seletivo será publicado no site do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso (https://ppgfil.org) no

dia 09/08/2021.  Os  resultados  dos eventuais  recursos  serão divulgados no dia

1 0 /08/2021.

A  matrícula  dos  candidatos  selecionados  como  alunos  especiais  deve  ser

realizada  entre  os  dias  09 e  10 de agosto  de 2021,  a  partir  de instruções  que serão

enviadas pela secretaria do Programa.

As aulas do semestre letivo 2021/2 do Mestrado em Filosofia terão início no dia

10 de agosto de 2021.

Para os solicitantes que tiverem seus processos deferidos, não será cobrada taxa

de matrícula.

Aos alunos especiais não será garantida a matrícula como aluno regular no

Programa de Pós-Graduação em Filosofia. A passagem da condição de aluno especial

para  aluno regular  dar-se-á apenas por meio de aprovação em processo de  seleção

específico para ingresso de aluno regular no curso.

Os mesmos direitos e deveres aplicados aos alunos regularmente matriculados

no Programa  de  Pós-Graduação em Filosofia, conforme  consta  do Regimento do

Programa aprovado pelo CONSEPE, referente à presença nas aulas, participação das

avaliações e cobrança dos estudos, serão aplicados aos alunos especiais.

Caberá ao Colegiado do Programa a decisão sobre o aproveitamento ou não dos

créditos obtidos como Aluno Especial em caso de aprovação em processo seletivo

futuro para aluno regular do Programa de Pós-graduação em Filosofia.

https://ppgfil.org/
https://ppgfil.org/


O Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste

processo seletivo.

Os  casos omissos a  este  edital serão resolvidos pelo colegiado de  Curso  de

mestrado do PPG em Filosofia.

Outras informações podem ser encontradas na página do Programa:

htt  ps:/  /ppgfil.org

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Prof. Dr. Bernardo Gonçalves Alonso
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PPGF/UFMT



ANEXO I

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA COMO
ALUNO ESPECIAL – MESTRADO 2021/2

Ao Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PPGF – UFMT

Eu,                                                                                                                                           
                                                                                                                               ,  ciente  e  de
acordo  com o conteúdo  do presente  Edital, venho solicitar  a  admissão como aluno
especial no curso de Mestrado em Filosofia para o período letivo de 2021/2, na seguinte
disciplina:

Linha: Epistemologia, Mente e Linguagem
( ) Fil  osofia d  a Linguagem
(  ) Tópicos Espe  ciais em   Epistemologia  

Linha Filosofia Social
(  ) Filosofia da Arte

Cuiabá,          de de 2021.



ANEXO II

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS – ALUNO ESPECIAL

MESTRADO

Nome:                                                                                                                                              

Nome do Pai:                                                                                                                                   

Nome da Mãe:                                                                                                                                 

Endereço Atual:                                                                                                                                  

Bairro:                                                                CEP:                                 Cidade:                                   

Telefone Residencial:                                            Celular:                                                     

Endereço durante o curso:                                                                                                          

Bairro:                                                                CEP:                               Cidade:

E-mail:                                                                                                                                           

Data de Nascimento:                                                    Local:                                                     

Raça:                                             RG:                                 Org. Exp.:                             Data de

Expedição:                          CPF:                                                      

Profissão:                                                                                                                                     

Situação profissional: (   ) desempregado (  ) emprego temporário

(   ) concursado (  ) aposentado (   ) afastado para estudos sem vencimentos

(   ) afastado para estudos com vencimentos 

Local de Trabalho:                                                                                                                     

Endereço de Trabalho:                                                                                                           

Bairro:                                                      CEP:                                     Cidade:                                 

Telefone Comercial:                                                                                                                   

Formação (nível mais elevado):                                                                                                

Graduação em:                                                                                                                             

Instituição da graduação:                                                                                                

Cuiabá-MT,                        de                                          de                       


