
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

CURSO DE MESTRADO EM FILOSOFIA 

 

  EDITAL Nº
 
004/2015 

PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 2016 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará torna públicas as 
instruções do Processo Seletivo para preenchimento de vagas do Curso de Mestrado Acadêmico em Filosofia, 
com ingresso no primeiro período letivo de 2016. Para maiores informações sobre o Curso de Mestrado em Filosofia, 
acessar a página eletrônica do Programa:  http://www.ppgfil.ufpa.br. 
 
1. DO CALENDÁRIO 

Etapas de Seleção Datas/Períodos 

Inscrições 13/10 a 13/11/2015 

Homologação das Inscrições 23/11/2015 

Prova Escrita 25/11/2015 

Resultado da Prova Escrita 27/11/2015 

Resultado da Análise dos Projetos de Pesquisa 30/11/2015 

Entrevistas 01/12/2015 

Resultado das Entrevistas e da Análise dos Currículos 03/12/2015 

Prova de Proficiência em Língua Estrangeira 04/12/2015 

Divulgação do Resultado Final 09/12/2015 
 
2. DAS LINHAS DE PESQUISA, DO CORPO DOCENTRE E DAS VAGAS POR ORIENTADOR 

Linhas de Pesquisa Corpo Docente Vagas por Orientador 

 

Estética, Ética e Filosofia 
Política 
Contempla a pesquisa de 
questões pertinentes ao campo 
da Estética, Ética e Filosofia 
Política, em períodos distintos da 
História da Filosofia. As 
investigações na área de 
Estética, com inserção em 
Filosofia da Arte, compreendem 
a abordagem de temas sobre a 
questão do belo e seus distintos 
modos de expressão e 
produção, bem como sobre o 
papel e função da arte, no 
âmbito da cultura e nas suas 
relações com outros campos de 
conhecimento. Na área de Ética 
e Filosofia Política, a 
investigação é voltada para 
temas clássicos da filosofia 
prática, concentrando-se na 
abordagem de problemas e 
estruturas conceituais no âmbito 
da filosofia moral e política e 
suas inter-relações, assim como 

Prof. Dr. Agostinho de Freitas Meirelles 
Orienta a execução de projetos de pesquisas cujas 
temáticas estejam vinculadas às filosofias de D. 
Hume e I. Kant. 

Profa. Dra. Elizabeth de Assis Dias 
Orienta temas e/ou problemas relacionados a 
teoria da ciência de Popper e Thomas Kuhn. 

Prof. Dr. Ernani Pinheiro Chaves 
Orienta temas relativos à estética, ética e filosofia 
política nos pensamentos de Nietzsche, Freud, 
Walter Benjamin, Adorno e Foucault. 

Prof. Dr. Henry Martin Burnett Júnior 
Orienta questões relativas à relação entre Estética e 
História Cultural em autores como Nietzsche e 
Adorno. 

Profa. Dra. Jovelina Maria Ramos de Souza 
Orienta temas relativos à Estética, Ética e Filosofia 
Política em Platão, retóricos, sofistas, recepção da 
poesia grega na filosofia platônica e questões de 
natureza estética em Aristóteles. 

Prof. Dr. Luca Jean Pitteloud 
Orienta temas relativos à Metafísica e Ética nas 
tradições platônica e aristotélica. 

Prof. Dr. Luís Eduardo Ramos de Souza 
Orienta trabalhos sobre a filosofia teórica de Kant e 
suas interpretações, além de temas ligados à ética 
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seus desdobramentos no 
pensamento contemporâneo. 

Teoria do Conhecimento, 
Epistemologia e Filosofia da 
Linguagem 
Envolve a pesquisa relacionada 
ao campo da Teoria do 
Conhecimento, Epistemologia e 
Filosofia da Linguagem, desde a 
Antiguidade até a 
Contemporaneidade. 
Abordagem das questões 
clássicas atinentes a cada um 
dos campos, com abrangência 
de pesquisa e orientação nas 
áreas de Filosofia da Ciência e 
Metafísica. 

e estética deste autor. Orienta ainda temas sobre o 
idealismo em Descartes, Berkeley, Kant e Fichte. 
Tem também interesse em teoria de sistemas 
(Bertalanffy, Maturana, Morin). 

Profa. Dra. Mariana Lage Miranda 
Orienta questões relativas as noções de experiência 
estética, arte contemporânea, crítica de arte, 
performance, presença e Estética da Recepção, em 
Jauss, Zumthor, Gumbrecht, Danto, Flusser, além 
de Duchamp, Cage e Abramovic. 

Prof. Dr. Nelson José de Souza Júnior 
Orienta temas vinculados à fenomenologia, 
fenomenologia hermenêutica e hermenêutica 
filosófica, com ênfase em Husserl, Heidegger, 
Gadamer e Foucault. 

Prof. Dr. Pedro Paulo da Costa Corôa 
Orienta temas relativos à Estética, Ética e Teoria do 
Conhecimento em Rousseau, Kant e o Idealismo e 
Romantismo alemães. Orienta, ainda, estudos 
sobre a Ética e Filosofia Política em Aristóteles. 

Prof. Dr. Roberto de Almeida Pereira de Barros 
Orienta trabalhos relativos a questões estéticas, 
epistemológicas e politicas a partir das de 
Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Lyotard, 
Foucault, Agamben, Rorty e, eventualmente, Arendt. 
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3. DAS VAGAS 

3.1. Serão ofertadas 20 (vinte) vagas distribuídas do seguinte modo: 

a) serão reservadas 02 (duas) vagas do total de 20 (vinte) oferecidas neste Edital para professores e técnicos 
administrativos da UFPA por meio do PADT (Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e 
Técnicos Administrativos); 

b) será reservada 01 (uma) vaga do total de 20 (vinte) oferecidas neste Edital para candidatos da América 
Latina por meio do PAEC OEA/CGUB 2015 (Programa de Alianças para a Educação e Capacitação); 

c) será reservada 01 (uma) vaga do total de 18 (dezoito) oferecidas neste Edital para candidatos do sistema 
de cota racial; 

d) serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas do total de 20 (vinte) oferecidas neste Edital para os candidatos da 
área de Filosofia e áreas afins, fora das exceções apontadas acima. 

 
4.  DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, no período de 13 
de outubro a 13 de novembro de 2015, das 08h às 14h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia, localizada no Térreo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campus Universitário do Guamá, Rua 
Augusto Corrêa 01, 66075-110 Belém-PA, e-mail: ppgfil@ufpa.br, ppgfilufpa@gmail.com, Fone: 3201-8056; 

4.2. A inscrição dos candidatos será gratuita; 

4.3. Não serão aceitas solicitações de inscrições via fax ou via correio eletrônico; 

4.4. No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição, disponível no site do Programa, devidamente preenchido, acompanhado de foto 
3x4 recente e previamente colada no respectivo formulário; 

b) Fotocópia da carteira de identidade e CPF; 

c) Fotocópia do Diploma de Curso de Graduação em Filosofia ou área afim (Ciências Humanas, Letras, com 
reconhecimento do curso), emitido por Instituição de Ensino devidamente credenciada pelo Ministério da 
Educação ou Atestado de Conclusão de curso, atentando para as seguintes exceções: 

c.1. O candidato estrangeiro deverá solicitar informações na Secretaria do Programa em relação à 
documentação específica; 

c.2. Os documentos emitidos por instituição estrangeira deverão estar chancelados pelas autoridades 
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consulares brasileiras, observada a legislação em vigor; 

c.3. Os candidatos que estiverem cursando o último semestre de curso de graduação, deverão entregar 
uma declaração de concluinte, assinada pela autoridade competente. O diploma será substituído por 
certidão ou ata de colação de grau, cuja fotocópia deverá ser apresentada por ocasião da matrícula. 

d) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação em Filosofia ou área afim; 

e) 03 (três) cópias atualizadas e encadernadas do Curriculum Lattes, conforme modelo da plataforma do 
CNPq: http://lattes.cnpq.br, anexado os comprovantes das atividades declaradas, por meio de cópias 
legíveis (produção não comprovada não será pontuada); 

f) 03  ( t r ês )  cópias encadernadas do Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Curso de Mestrado 
em Fi losof ia , elaborado pelo candidato de acordo com as informações apresentadas no item 11. DO 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO (PROJETO DE PESQUISA) 
deste Edital; 

g) 03 cópias anexadas junto ao Projeto de Pesquisa, do Plano de Estudos a ser desenvolvido no curso de 
Mestrado em Filosofia, elaborado pelo candidato de acordo com a informações apresentadas no item 12. DO 
PLANO DE ESTUDOS; 

h) Comprovante de residência. 

4.5. No caso das inscrições realizadas pelo correio, os documentos relacionados no item 3.4, juntamente com 
a inscrição, poderão ser remetidos pelo correio – via SEDEX, desde que a documentação esteja completa e que 
a postagem ocorra até o último dia previsto para as inscrições (13 de novembro de 2015); 

4.6. Endereço para envio/entrega da inscrição: 

Universidade Federal do Pará 
Rua Augusto Corrêa 01 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas  
Programa de Pós-Graduação em Filosofia Guamá 
66.075-110 Belém-PA 

4.7. O candidato poderá inscrever-se por meio de procuração específica para esse fim, sendo necessário anexar 
o respectivo Termo de Procuração (que não precisará ter firma reconhecida), cópia legível de documento oficial 
de identidade do procurador e do candidato (que não precisarão de autenticação). Nesta hipótese, o candidato 
assumirá as consequências de eventuais erros do seu procurador; 

4.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

4.9. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no dia 23/11/2015, disponibilizando-se por ordem 
de inscrição, somente as inscrições homologadas, na home page do Programa de Pós-Graduação em Filosofia: 
http://www.ppgfil.ufpa.br, a partir das 18h. 

4.10. Os candidatos não aprovados na seleção deverão retirar seus documentos na Secretaria do Programa, 
até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final do processo seletivo. Findo este prazo os documentos 
serão encaminhados para a reciclagem de papel; 

4.11. O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo após ter cumprido todas as 
instruções descritas no item 3 (três) deste Edital e de todos os seus subitens. A falta de um dos documentos 
exigidos invalidará a inscrição do (a) candidato (a). 

 
5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção dos candidatos obedecerá a 05 (cinco) etapas: 

a) Prova Escrita, de caráter eliminatório, composta de uma questão relativa à Bibliografia recomendada, 
sem consulta ao texto, que será avaliada de acordo com os critérios apresentados no Formulário de Avaliação 
da Prova Escrita disponível no site do Programa: 

a.1. Bibliografia Obrigatória para a Prova Escrita 

1. HUSSERL, E. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica, 
Segunda Seção, I, § 29-32. Trad. Mário Suzuki. Aparecida: Ideias e Letras, 2006, p. 76-82. 

2. KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes, Primeira Seção. Trad. Paulo Quintela. 
Lisboa: Edições 70, 2007, p. 21-38. 

3. KUHN, T. S. A rota para a ciência normal. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. Trad. 
Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 29-42. 

a.2. Horário da Prova Escrita: Início às 09:00h, com a duração total de 04 (quatro) horas, devendo ser 
realizada de próprio punho, sem a interferência de terceiros, a não ser nos casos recomendados por lei. O 
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candidato deverá chegar no máximo 30 minutos antes do início da prova, portando documento com 
foto e comprovante de inscrição; 

a.3. Local de realização da Prova Escrita: Laboratório de Filosofia, localizado nos Altos do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. 

b) Análise do Projeto de Pesquisa, de conteúdo estritamente teórico-filosófico, de caráter eliminatório e que 
será avaliado de acordo com os critérios apresentados no Formulário de Análise de Projeto de Pesquisa 
disponível no site do Programa. Os projetos que não se enquadrarem nestas exigências, não serão avaliados. 

c) Entrevista, de caráter eliminatório, com duração de até 15  (quinze) minutos, que será avaliada de 
acordo com critérios de pontuação apresentados no Formulário de Entrevista disponível no site do Programa. 

d) Análise do Currículo Lattes, de caráter classificatório, de acordo com critérios de pontuação apresentados 
no Formulário de Análise de Currículo disponível no site do Programa. 

e) Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Francês ou Inglês), de caráter classificatório. 
 
6. DA PONTUAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

a) Será considerado aprovado na Seleção o candidato que tenha obtido a pontuação mínima 7,0 (sete) em 
cada uma das provas de caráter eliminatório (análise do Projeto de Pesquisa, Prova Escrita, Entrevista), 
independente das pontuações obtidas nas outras provas de caráter classificatório; 

b) O candidato deverá obter a pontuação mínima 5,0 (cinco) em cada uma das provas de caráter classificatório 
(análise do currículo lattes e exame de proficiência em língua estrangeira); 

c) Em especial, caso o candidato obtenha a pontuação inferior a 5,0 (cinco) pontos na Prova de Proficiência 
em Língua, a nota por ele obtida será considerada para efeito classificatório, devendo, porém, submeter-se a 
novo exame após 01 (um) ano, cuja obtenção de nova nota inferior a 5,0 (cinco) pontos implicará em seu 
descredenciamento do Programa; 

d) A classificação final dos candidatos será feita com base na média aritmética dos pontos obtidos nas 05 

(cinco) etapas eliminatórias e classificatórias da Seleção, em ordem decrescente de pontuação; 

e) Em caso de empate, a Comissão Seletiva utilizará, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

e.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme Parágrafo Único, Art. 27, da lei Nº 10.741, 
de 01/10/2003; 

e.2. Melhor média na prova escrita; 

e.3. Melhor média no projeto de pesquisa; 

e.4. Melhor média na entrevista; 

e.5. Melhor média na prova de títulos; 

e.6. Maior tempo de magistério no Ensino Superior ou Ensino Médio, nessa ordem; 

e.7. Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1. Os resultados parciais e final do Processo Seletivo de Mestrado serão divulgados no site do PPGFIL: 
http://www.ppgfil.ufpa.br, sempre a partir das 18:00h. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. O período de matrícula dos candidatos classificados para as vagas existentes de acordo com este Edital será 

divulgado no site do Programa de Pós-Graduação em Filosofia: http://www.ppgfil.ufpa.br, em fevereiro/2016. 

8.2. O não comparecimento no referido período, implicará na eliminação do candidato. 

8.3. A não apresentação da documentação constante no item 4.4/c.3 dos candidatos que estiverem cursando o 
último semestre de curso de graduação, implicará na eliminação do candidato. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Não há obrigatoriedade de preenchimento da totalidade de vagas disponíveis, que serão preenchidas 

por ordem de classificação dos candidatos na seleção; 

9.2. O candidato egresso de outra Graduação fará 01 ou 02 disciplinas de nivelamento no curso de Graduação em 

Filosofia, conforme a necessidade detectada na análise do Histórico Escolar do Curso de Graduação que realizou, 
direcionadas para a Linha de Pesquisa pretendida; 

9.3. O candidato aprovado não poderá fazer mudanças no Projeto que descaracterizem sua proposta original; 

9.4. A admissão de recurso deverá seguir as normas vigentes cabíveis, encaminhados à Coordenação do 
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Programa formalmente, para ser avaliado pela Comissão do Processo Seletivo. O recurso deverá ser interposto 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado final; 

9.5. O candidato poderá sugerir um orientador para o desenvolvimento de seu Projeto de Pesquisa. Esta sugestão 

será analisada considerando-se o número de vagas para o orientador escolhido e a classificação do candidato na 
seleção do PPGFIL, bem como a adequação do Projeto do candidato às pesquisas desenvolvidas pelo orientador 
indicado; 

9.6. A aprovação e classificação não asseguram a concessão de Bolsa de Estudos ou Auxílio Financeiro por parte 
do Programa de Pós-graduação em Filosofia ou da Universidade Federal do Pará; 

9.7. Os candidatos a bolsistas não devem possuir qualquer vínculo empregatício; 

9.8. O candidato deverá ter disponibilidade pela manhã e à tarde para cursar as disciplinas exigidas pelo Programa, 
para estudar, pesquisar e para receber as devidas orientações de seu orientador.  

9.9. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e homologados pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 
 
10. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

A Comissão do Processo Seletivo de Mestrado 2016, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal do Pará será composta pelos seguintes professores: 

Profa. Dra. Jovelina Maria Ramos de Souza (Presidente) 

Profa. Dra. Elizabeth de Assis Dias  

Prof. Dr. Luís Eduardo Ramos de Souza 

Prof. Dr. Nelson José de Souza Júnior 

Prof. Dr. Agostinho de Freitas Meirelles (Suplente) 
 
11. DO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO (PROJETO DE PESQUISA) 

O curso de Mestrado em Filosofia, como todo curso de Mestrado Acadêmico, tem a duração de 02 (dois) anos, 
durante o qual o discente deverá cursar 02 Disciplinas Obrigatórias, 02 Disciplinas Optativas, Pesquisa de Dissertação 
I (elaboração do Projeto Definitivo), II (elaboração do 1º Capítulo), III (elaboração do 2º Capítulo) e IV (elaboração 
do 3º Capítulo), incluindo Estágio em Docência para os Bolsistas do Programa. Nesse sentido, o candidato ao 
Processo Seletivo de Mestrado 2016, deve priorizar a pesquisa em apenas 01 (um) filósofo, dentro da temática das 
Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, levando em consideração que o discente dividirá 
esse espaço de tempo entre a frequência e execução dos trabalhos das disciplinas, a escrita da Dissertação e 
Atividades Complementares (produção textual para apresentação em eventos científicos da área de Filosofia). 

Estrutura do Projeto 

A. Com no mínimo 10 (dez) e máximo de 15 (quinze) páginas, o projeto inicial deverá atender aos seguintes itens: 

a) Folha de rosto: Sem o nome do candidato (para efeito de avaliação cega, no momento da inscrição será 
colado na folha de rosto e na ficha de inscrição, uma etiqueta com o código do Programa no SIGAA seguido da 
ordem de inscrição, por exemplo: PPGFL001); título do projeto no centro da página, em maiúscula, negrito, se 
houver subtítulo, o negrito se estende até dois pontos; cinco linhas abaixo do título, com deslocamento de 8 cm, 
justificado, grafia normal: Projeto Inicial de Dissertação para Seleção ao Mestrado em Filosofia, no Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará; um espaço abaixo: Linha de Pesquisa: Estética, 
Ética e Filosofia Política ou Teoria do Conhecimento, Epistemologia e Filosofia da Linguagem; na última linha, 
centralizado, grafia normal, local e data da entrega; 

b) Título do Projeto: O título deve permitir identificar o tema da pesquisa, de modo sintético, claro e objetivo, jamais 
extensivo. Não há obrigatoriedade de o título comportar um subtítulo; 

c) Definição e delimitação do Problema de Pesquisa: O candidato deve apresentar de modo conciso e claro o 
problema sobre o qual pretende desenvolver sua pesquisa, procurando delimitá-lo com precisão indicando o filósofo 
e obra(s) em que o problema se apresenta. A formulação do problema deve ser apresentada por meio de uma 
indagação acerca do tema que pretende desenvolver. O candidato deverá apresentar a hipótese que norteará sua 
investigação e solução do problema. 

d) Justificativa: Deverá ser apresentado uma justificativa que demonstre a relevância e importância do problema 
a ser pesquisado. Deverá também, mostrar como o problema se justifica nas formulações do filósofo que elegeu, 
dos seus principais intérpretes e em que aspectos sua abordagem se diferencia dos autores (ou intérpretes) que já 
abordaram o problema. Ressaltar as lacunas existentes no tratamento da questão, a linha interpretativa que 
pretende seguir, a hipótese que norteará sua investigação e solução do problema, a revisão e atualização da 
bibliografia básica pertinente ao tema 



 

 

e) Objetivo: Trata-se de dar uma direção ao trabalho, ou seja de descrever o que de fato o candidato pretende 
alcançar com a realização de sua pesquisa. No seu projeto o candidato deverá definir o objetivo geral e os objetivos 
específicos (no mínimo dois) para atingir o objetivo geral. Os objetivos devem ser expressos de forma clara e precisa 
em forma de frases ou parágrafos. Não faz-se necessário uma exposição dos objetivos.  

f) Metodologia da Pesquisa: O candidato deverá descrever a metodologia que será utilizada em sua pesquisa. 
Por se tratar de uma pesquisa de Filosofia, a metodologia deverá ser teórico-bibliográfica. Cabendo ao candidato 
indicar, justificando, quais as fontes e comentadores críticos serão considerados em sua análise do problema. 
Indicar se pretende relevar, no desenvolvimento da pesquisa, aspectos filológicos (análise textual seguida de 
levantamento lexical), históricos (análise do contexto e intertextualidade) ou teóricos (abordagem imanente). 

g) Cronograma de Atividades: Indicar como pretende desenvolver seus estudos e pesquisa durante os 24 (vinte 
e quatro) meses em que estiver vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, apontando no seu plano 
de pesquisa: levantamento bibliográfico, análise dos textos, redação, revisão; 

h) Bibliografia: Indicar um levantamento bibliográfico que sirva de fundamento a pesquisa que pretende 
desenvolver. Deverá discriminar a bibliografia primária (obras do autor a ser estudado e dos clássicos) e secundária 
(comentadores) adotando as normas da ABNT; 

B. O texto deve ser digitado em fonte Times New Roman 12; espaço 1,5; margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, 
esquerda 3 cm, direita 2 cm; páginas numeradas no início da página à direita; papel A4; encadernado com espiral e 
capa transparente. 

12. DO PLANO DE ESTUDOS 
O candidato deverá se planejar para desenvolver, durante os 24 (vinte e quatro) meses de sua pesquisa no 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia: os créditos das disciplinas, o Exame de Qualificação, a conclusão e 
entrega da Dissertação ao PPGFIL, a defesa, o texto final aprovado. O roteiro indicando as atividades a serem 
desenvolvidas a cada um dos quatro semestres que compõem o curso de Mestrado em Filosofia deve ser apresentado 
em forma de tabela, em 3 (três vias) anexo ao final do Projeto de Pesquisa. 

 
 
 

Belém/PA, 13 de outubro de 2015 
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