
 

 

 
EDITAL N° 02/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ALUNO ESPECIAL 
PERÍODO 2º/2022 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará, torna público 
a abertura do processo seletivo simplificado, para os interessados em cursar disciplina isolada do Mestrado, 
na condição de aluno especial, referente ao período de 2022.2. O aluno especial se matricula por um 
semestre, em apenas uma disciplina ofertada, devendo ser aprovado para receber o certificado de créditos 
obtidos, após o professor da disciplina enviar a comprovação para a Secretaria.  
 

CÓDIGO DISCIPLINA CH DOCENTE DIA LOCAL HORA INÍCIO VAGAS 

PPGFL0034 

TÓPICOS DE 

FILOSOFIA DA 

ARTE 

60h  
IVAN RISAFI 

 

Terça-

feira 

Prédio 

Novo da 

Pós-

graduação 

08h às 

12h 
23/08 10 

PPGFL0036 
TÓPICOS DE 
FILOSOFIA DA 
LITERATURA 

60h 
 

 OTÁVIO 
GUIMARÃES  

 

Quarta-

feira 

Prédio 

Novo da 

Pós-

graduação 

14h às 

18h 
24/08 10 

 
Inscrições  
No período de 16 a 17 de agosto de 2022, o interessado deve preencher o formulário de inscrição, no link 
disponível no site do PPGFIL. Poderão se inscrever no processo seletivo, graduandos, portadores de diploma 
e/ou declaração de conclusão de curso de graduação (expedido pela direção da Faculdade de origem) e 
outras IES, do curso de Filosofia e áreas afins. Conforme indicado no formulário, o candidato deve anexar 
em arquivo pdf ou imagem: RG, CPF, lattes atualizado, diploma e/ou certificado de conclusão, no caso de ser 
concluinte e encaminhar para o e-mail: ppgfil@ufpa.br 
 
 Resultado  
A aprovação no processo seletivo simplificado não formaliza vínculo definitivo com o curso de Mestrado do 
PPGFIL. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 19 de agosto de 2022, até às 18h, no site do PPG: 
www.ppgfil.propesp.ufpa.br.  
 
Matrícula  
Os candidatos contemplados no resultado, estarão automaticamente aptos a cursar a disciplina.  
 
Início das aulas  
As datas de início das aulas estão afixadas no quadro acima.  
 

Belém, 10 de agosto de 2022. 


