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EDITAL INTERNO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE-PESQUISADOR 
 
 
 

1. Do Objeto. A Coordenação do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Filosofia no atributo de suas funções, com base em decisão do Colegiado 
tomada durante a reunião ordinária de 26 de agosto de 2020, com base no Ato 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação n. 04/2015, torna público que estarão abertas 
as inscrições para o Credenciamento de 01(hum) docente-pesquisador para a 
Linha de Pesquisa  “Teoria do Conhecimento e Lógica”, a fim de cumprir as 
seguintes atividades:  

 
I. Orientar mestrandos; 
II. Ministrar disciplinas a serem definidas após Credenciamento, segundo as 

necessidades curriculares do Programa;  
III. Desenvolver projeto de pesquisa e publicar os resultados da pesquisa em 

veículos qualificados pelo cadastro Qualis Periódicos da Capes ou livros; 
IV. Participar regularmente das reuniões do Colegiado do Programa; 
V. Participar das atividades da Linha de Pesquisa para a qual será credenciado; 
VI. Participar de atividades acadêmicas promovidas pelo Programa. 

 
 
2. Do Conceito de Credenciamento. O conceito de Credenciamento do presente Edital 
consiste na certificação de competência, que torna um(a) professor(a) apto(a) a constar 
do Cadastro de possíveis contratados para o exercício de atividades de docência e de 
pesquisa no Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia.  
 
3. Requisitos para inscrição de candidatos(as). Os(as) candidatos(as), de acordo com 
o Artigo 04/2015 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC-SP, deverão cumprir os 
seguintes requisitos “mínimos”:  
I. Ter título de doutor há, pelo menos, dois anos da data de inscrição no processo de 
credenciamento;  
II. Ser professor da PUC-SP com, no mínimo, TP-10, no semestre da inscrição para o 
processo de credenciamento; 
III. apresentar produção acadêmica em conformidade com as exigências do Sistema 
Nacional de Pós-Graduação (SNPG) da área do Programa e da linha de pesquisa 
“Teoria do Conhecimento e Lógica”;  
IV. Ser pesquisador com reconhecimento institucional, comprovando ao menos uma 
orientação de Iniciação Científica ou Trabalho de Conclusão de Curso;  
V. Possuir trajetória de investigação em conformidade com a área de concentração do 
Programa (Filosofia) e a linha de pesquisa “Teoria do Conhecimento e Lógica”.  



 
4. Documentação Exigida.  
1. Requerimento de inscrição a ser retirado na Secretaria do Programa ou 
remotamente, com designação expressa da Linha de Pesquisa referida na ementa deste 
Edital, em Anexo.  
2. Curriculum Vitae (Plataforma Lattes) atualizado, com comprovação das atividades 
de pesquisa (relatórios de pesquisa, publicações, trabalhos apresentados em eventos 
acadêmicos), da experiência docente, de orientação e de participação em bancas, - dos 
últimos três anos. 
3. Fotocópia autenticada dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado.  
4. Cópia de documentos pessoais (RG e CPF).  
5. Documento comprobatório de residência. 
6. Declaração da inexistência de vínculo como professor permanente em outro 
Programa de Pós-Graduação.  
7. Proposta de projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa, sob a Linha de 
Pesquisa pela qual concorrerá. 
8. Proposta de Programa de curso a ser dado no programa de pós-graduação de 
Filosofia, caso venham ser atribuídas aulas;  
 
5. Comissão de Seleção.  
Os(As) candidatos(as) serão avaliados(as) por uma Comissão composta de 03 (três) 
professores, sendo 01 (um) professor(a) do Programa,  (01) um(a) Professor(a) 
externo/a à PUC-SP, de mérito reconhecido na área correspondente à Linha de 
Pesquisa demandante, e  (01) um(a) Professor(a) docente da Faculdade (FAFICLA) à 
qual pertence o programa (Artigo 10 do Ato 04/2015). 
 
6. Etapas do Processo Seletivo.  
I. A Primeira Etapa será a de análise do Curriculum Vitae, da documentação exigida, 
do mérito da proposta de projeto de pesquisa e do programa de curso a serem 
desenvolvidos no Programa.  
II. Na Segunda Etapa, os(as) candidatos(as) selecionados(as) na Primeira Etapa 
ministrarão uma aula de 45 minutos para a Comissão de Seleção, de tema relativo à 
Linha de Pesquisa e/ou ao seu projeto de pesquisa e de curso a serem desenvolvidos 
no Programa, de tema a ser determinado pela Comissão.  
III. A Terceira Etapa do Processo Seletivo constará de entrevista com os(as) 
candidatos(as) aprovados(as) na Primeira e Segunda Etapas.  
IV. O processo de seleção, aula e arguição, será público, mas somente a banca poderá 
arguir. 
 
7. Período do Edital e das Inscrições. 
I. O Edital de Credenciamento estará no quadro de avisos e nos sítios eletrônicos da 
FAFICLA, do Pós-Graduação e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia 
da PUC-SP, no período de 19 de outubro a 09 de novembro de 2020. 
II. As inscrições estarão abertas na Secretária do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia (Rua Ministro de Godoy, 969, 4º. Andar, sala E-16), ou remotamente, no 
período de 10 a 23 de novembro de 2020, das 9h às 12 e das 14h às 17h.  
 



8. Período de Seleção.  
I. O Processo de Seleção dos(as) candidatos(as) referente a este Edital ocorrerá 

no período 24 a 30 de novembro de 2020, das 9h às 18 horas. 
II. A banca será composta pelos seguintes Professores: 

Prof. Dr. Ivo Assad Ibri (PPG em Filosofia) 
Profª Drª Lúcia Isaltina Clemente Leão (FAFICLA) 
Prof. Dr. Edelcio Gonçalves de Souza (USP) 
 

III. O resultado do processo seletivo será comunicado aos candidatos pelo 
Expediente da Faculdade e a divulgação dos resultados do Processo de 
Credenciamento ocorrerá nos sítios eletrônicos da Pós-Graduação e do 
Programa de Filosofia da PUC-SP, após a aprovação pelo Colegiado do 
Programa de Estudos Pós-Graduados de Filosofia e a homologação pelo 
Conselho da FAFICLA. 

IV.  
9. Validade do Credenciamento e Período Probatório.  

 
Os(as) candidatos(as) que vierem a ser credenciados(as) pelo Programa serão 
avaliados(as) ao final de 04 (quatro) semestres do período probatório, ao final 
dos quais uma vez aprovados(as) poderão ser recredenciados(as).  
 

10. Cláusula Final.  
Os candidatos(as) não poderão interpor recursos aos resultados divulgados do 
Processo de Seleção.  
 
 
 
São Paulo, 07 de outubro de 2020.  
 

 
 
Prof. Dr. Antonio José Romera Valverde 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-SP) 
 

                
      Dra. Angela Cavenaghi Lessa 
           Diretora da FAFICLA 
 

 
 
 

 
 
 



ANEXO 
 
 

Linha de Pesquisa: 
LÓGICA E TEORIA DO CONHECIMENTO 
 
Ementa. Teoria do Conhecimento. A linha de pesquisa propõe refletir sobre as 

condições de possibilidade do conhecimento humano em geral, tendo em conta os 
problemas de natureza epistemológica, ontológica e lógica dos sistemas filosóficos, no 
âmbito da filosofia da lógica, da filosofia da ciência, da filosofia da linguagem e da 
semiótica filosófica. (Ementa que consta do site da PUC-SP).  

 


