
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
EDITAL Nº 04, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009 

CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR  
 
O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõem as Leis nº 8.112/1990, nº 7.596/1987 e n° 11.784/2008, os 
Decretos nº 94.664/1987 e nº 4.175/2002, a Portaria nº 450, de 06 de novembro de 2002 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria n° 286, de 02 de setembro de 
2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão alterada pela Portaria n° 36, de 
26 de fevereiro de 2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Portaria nº 
1.226, de 06 de outubro de 2008, do Ministério da Educação, torna pública a abertura de 
inscrições para o concurso público de provas e títulos para provimento de cargos da carreira 
de Magistério Superior, na Classe de Professor Adjunto – Nível I, nas áreas indicadas no 
Anexo I, juntamente com seus respectivos números de vagas e conteúdos programáticos.  
 
I – DO LOCAL E PRAZO DAS INSCRIÇÕES  
1.1. A inscrição será realizada via correio, por SEDEX ou meio equivalente, com 
correspondência postada até 60 (sessenta) dias após a publicação deste edital para o 
seguinte endereço:  
Universidade Federal do ABC  
Secretaria de Concursos  
Rua Catequese, nº 242, 10º andar  
Bairro Jardim – Santo André - SP  
CEP: 09090-400  
 
II – DO NÚMERO DE VAGAS, DO REGIME DE TRABALHO E DA  
REMUNERAÇÃO INICIAL  
2.1. Estão abertas inscrições para 06 (seis) vagas na Classe de Professor Adjunto – Nível I, 
destinada a área indicada no anexo I.  
2.2. Reserva-se 1 (uma) vaga às pessoas portadoras de deficiência que, no momento da 
inscrição no concurso, declararem tal condição.  
2.2.1. Nessa hipótese, o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente, juntar relatório 
médico detalhado e recente ao ofício de requerimento da inscrição, que indique a espécie e 
o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou 
origem.  
2.2.2. Se houver inscrição de pessoa portadora de deficiência, em uma ou mais áreas 
indicadas no anexo I, ocupará a vaga reservada o candidato habilitado que, não tendo 
alcançado avaliação suficiente para sua classificação no quadro geral de candidatos de sua 
área de inscrição, obtiver a maior nota comparativamente aos demais candidatos inscritos 
no concurso, declarantes da condição de portador de deficiência, e também habilitados, mas 
não classificados em suas áreas.  
2.2.3. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local, ao 
conteúdo e à correção das provas; assim como aos critérios de aprovação.  



2.2.4. Não preenchida por candidatos portador de deficiência, a vaga reservada poderá ser 
preenchida pelos demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de 
classificação do concurso.  
2.3. O Regime de Trabalho será o de Tempo Integral (40h semanais) e Dedicação 
Exclusiva, de acordo com o Art. 14 do Plano Único de Classificação e Redistribuição de 
Cargos e Empregos, PUCRCE, aprovado pelo Decreto no 94.664, de 23/07/1987.  
2.4. A remuneração inicial será de R$ 6.497,05 (seis mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e cinco centavos).  
2.5. Aos ocupantes dos cargos da carreira de Magistério Superior da UFABC, tendo em 
vista a natureza interdisciplinar e multicampi da UFABC, fica a cargo dos órgãos 
competentes as atribuições das disciplinas a serem ministradas.  
 
III – DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA  
3.1. A investidura no cargo estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:  
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ter nacionalidade portuguesa e estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição Federal, 
ou ainda, se estrangeiro, ser portador do visto exigível;  
b) ser portador do título de doutor com validade nacional;  
c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;  
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
e) estar em dia com as obrigações militares, para candidatos brasileiros do sexo masculino;  
f) apresentar os documentos que se fizerem necessários na ocasião da posse.  
 
IV - DA INSCRIÇÃO  
4.1. A inscrição será efetuada mediante ofício dirigido ao Reitor da Universidade Federal 
do ABC, informando nome, profissão, formação, domicílio completo, telefone para contato 
e e-mail, bem como a área da vaga pretendida, constante do Anexo I.  
4.1.1. O ofício deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:  
a) cópia autenticada de diploma de doutor ou certificado de homologação por autoridade 
competente onde consta que o candidato já faz jus ao título de doutor;  
b) cópia autenticada de documento de identificação pessoal;  
c) fotocópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 162,00 
(cento e sessenta e dois reais).  
d) Curriculum vitae e/ou Lattes em três vias.  
e) memorial com no máximo 8 (oito) páginas, comentando suas principais realizações, 
devendo ser enfatizadas: a produtividade científica, a capacidade para a produção de 
material didático e a habilidade de trabalho em grupos interdisciplinares (em três vias).  
f) projeto de pesquisa em área num dos temas do concurso (obrigatório) e com no máximo 
12 (doze) páginas e projeto de produção intelectual (facultativo), com no máximo 3 (três)  
páginas, todos devidamente referenciados e contextualizados em relação às tendências 
contemporâneas da área de conhecimento em que se situa, bem como ao Projeto 
Pedagógico da UFABC, disponível no site http://www.ufabc.edu.br (em três vias cada um 
deles).  
4.1.2. O recolhimento deverá ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União 
(G.R.U.), disponível apenas no site do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br), 
constando: código UG/Gestão:154503/26352; código de recolhimento: 28883-7; número de 



referência: 620004; competência: mês do depósito; vencimento: data do depósito; C.P.F.; 
nome do candidato; importância a ser recolhida somente nas agências do Banco do Brasil.  
4.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais, que exijam adaptações às 
condições de realização das provas, deverão indicá-las, claramente, por ocasião da inscrição 
e serão atendidos dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.  
4.3. Recebida a documentação, esta será encaminhada pelo Reitor da UFABC à Comissão 
de Homologação de Inscrição, por ele nomeada para, no prazo de 10 dias após o 
encerramento das inscrições, verificar se as condições do Edital foram satisfeitas e 
recomendar ou não, mediante parecer circunstanciado, a homologação da inscrição 
pretendida.  
4.4. O candidato receberá a confirmação da homologação de sua inscrição, juntamente com 
a comunicação das datas e do local das provas, via correio, por correspondência simples, e 
mediante divulgação no sitio www.ufabc.edu.br.  
 
V – DOCUMENTAÇÃO DE APOIO À COMISSÃO JULGADORA  
5.1. Na data, local e horário indicados na correspondência a que se refere o item 4.4., o 
candidato deverá entregar à Secretaria do Concurso os comprovantes de até 30 (trinta) 
principais itens listados no currículo;  
5.1.1. Fica a critério do candidato a seleção dos principais itens do currículo para a 
comprovação acima exigida.  
5.2. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário indicado na correspondência a que se refere o item 4.4. munido do material de 
apoio à Comissão Julgadora, conforme item 5.1.  
 
VI – DA COMISSÃO JULGADORA  
6.1. A Comissão Julgadora será constituída, em cada área, por 03 membros titulares e 02 
suplentes, portadores do título de doutor, nomeados pelo Reitor, que indicará o Presidente.  
6.2. À Comissão Julgadora caberá examinar os títulos apresentados e acompanhar as provas 
da seleção pública, devendo elaborar a lista com a classificação dos candidatos, não 
podendo ocorrer empates no resultado final.  
 
VII – DAS PROVAS  
7.1. A presente seleção pública constará das seguintes provas:  
I. Prova escrita específica  
II. Prova de análise de currículo.  
III. Prova de defesa de projeto de pesquisa e produção intelectual.  
IV. Prova didática.  
7.1.2. A prova escrita específica de cada área de concurso terá caráter obrigatório e versará 
sobre tema único para todos os candidatos e sorteado no início da contagem do tempo de 
quatro horas de duração máxima, não sendo permitidas consultas a anotações e a material 
bibliográfico.  
7.1.3. Em cada área de concurso, os candidatos aprovados na prova escrita específica com 
nota igual ou superior a  7 (sete) serão convocados para as fases seguintes.  
7.1.3.1. A nota da prova escrita será considerada em conjunto com as demais notas para 
classificação final do candidato.  
7.1.4. Independente do número de candidatos inscritos e presentes a prova escrita deverá 
ser aplicada.  



7.1.5. A prova de análise do currículo será realizada em sessão não pública.  
7.1.5.1. Serão considerados na análise do currículo: graus e títulos acadêmicos, funções 
acadêmicas, produção intelectual e outras atividades relevantes, devidamente comprovados.  
7.1.6. A prova de defesa de projeto de pesquisa e produção intelectual consistirá de uma 
apresentação de até 30 (trinta) minutos pelo candidato, seguida de argüição pela Comissão 
Julgadora.  
7.1.7. A prova didática versará sobre os temas pertinentes a cada área especificada no 
Anexo I, escolhida previamente pelo candidato. 
7.1.7.1. A prova didática versará sobre tema-ponto que será sorteado para cada candidato 
pela Comissão Julgadora, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme os 
temas indicados no Anexo I para cada área específica.  
7.1.7.2. Na prova didática, o candidato apresentará uma aula de no mínimo 40 (quarenta) e 
no máximo 50 (cinqüenta) minutos sobre o tema-ponto sorteado e em seguida, responderá 
perguntas suscitadas pelo conteúdo da aula, formuladas pela Comissão Julgadora.  
7.1.8. Todas as provas terão nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que todas as 
provas terão peso 1 (um). 
 
VIII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
8.1. O resultado da prova escrita específica será informado em sessão pública por meio de 
lista, em ordem alfabética, contendo os nomes dos candidatos aprovados para participar das 
próximas provas.  
8.1.1. Os candidatos que não forem aprovados para participar das provas II, III e IV estarão 
automaticamente eliminados do concurso.  
8.2. Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez), ao final de cada uma das provas.  
8.3. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão 
Julgadora em envelope lacrado e rubricado, após a realização de cada uma das referidas 
provas.  
8.4. Para cada uma das provas cada candidato terá uma nota final que será a média 
aritmética simples dos graus atribuídos pelos examinadores, calculada até a segunda casa 
decimal sem arredondamento.  
8.5. A nota final do candidato será a média aritmética simples das notas finais das provas I, 
II, III e IV, calculada até a segunda casa decimal sem arredondamento, conforme pesos 
especificados no item 7.1.8.  
8.6. O resultado do processo seletivo será imediatamente proclamado pela Comissão 
Julgadora em sessão pública.  
8.7. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota mínima de 7 (sete) 
nas provas I, II, III e IV. Os candidatos habilitados serão classificados na ordem 
decrescente das médias obtidas, de modo que o candidato com maior média ocupará o 
primeiro lugar.  
8.7.1. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que 
tiver obtido a nota final mais alta na prova didática, e, para subseqüentes desempates, na 
prova de defesa do projeto de pesquisa e produção intelectual, na avaliação do currículo e 
na prova escrita, obedecida esta ordem. Caso o empate persista, será classificado o de maior 
idade.  

 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 



9.1. O resultado final será homologado por meio de Edital publicado no DOU, contendo a 
relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, classificados em até duas vezes o 
número de vagas previstos no Anexo I para cada área especificada, com as respectivas 
classificações.  
 
X – DOS RECURSOS 
10.1. Não haverá vistas de provas.  
10.2. Dos resultados da prova didática e da prova de defesa de projeto de pesquisa e 
produção intelectual, dadas as características de que se revestem, não será permitida a 
interposição de recurso.  
10.3. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da prova escrita terá que 
fazê-lo durante o expediente do primeiro dia útil, após a sessão pública a que se refere o 
item 8.1, mediante requerimento formal e protocolado junto ao Presidente da Comissão 
Julgadora, que o submeterá à Comissão Julgadora após o expediente do mesmo dia.  
10.4. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da prova de análise de 
currículo ou contra os resultados finais terá que o fazer no primeiro dia útil após a 
divulgação dos resultados do concurso, mediante requerimento formal dirigido ao Reitor, 
protocolado no mesmo endereço das inscrições.  
 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado no DOU, prorrogável por igual período.  
11.2. Durante o prazo de validade do processo seletivo, poderá haver outra convocação de 
candidato classificado, obedecendo à ordem de classificação, em caso de liberação de 
vagas. 
11.3. Os casos omissos nesse edital serão arbitrados pela Comissão Julgadora.  

 
 
 

ADALBERTO FAZZIO 
REITOR PRO-TEMPORE 

 



ANEXO I 
ÁREAS DO CONCURSO E TEMAS DE PROVA 

ÁREA 
NÚMERO 

DE 
VAGAS 

TEMAS PARA A 
PROVA ESCRITA  

TEMAS PARA A  
PROVA 

DIDÁTICA  
Epistemologia 01 Anexo I.1.a. Anexo I.1.b. 

Lógica e Filosofia da 
Lógica 

01 Anexo I.2.a. Anexo I.2.b. 

Filosofia da Ciência 02 Anexo I.3.a. Anexo I.3.b. 
Ensino de Filosofia 01              Anexo I.4.a. Anexo I.4.b. 
História da Ciência 01 Anexo I.5.a. Anexo I.5.b. 

 
ANEXO I.1.  TEMAS DA ÁREA DE EPISTEMOLOGIA 

ANEXO I.1.a.  TEMAS PARA A PROVA ESCRITA DE EPISTEM OLOGIA 
1. Caracterização da noção de conhecimento: conhecimento científico e conhecimento de 
senso comum. 
2. As condições de possibilidade do conhecimento na Ciência (conhecimento empírico) e 
na Filosofia (conhecimento especulativo). 
3. Estrutura das explicações científicas nas Ciências Naturais e nas Ciências Sociais. 
4. Justificação e conhecimento: o “problema da indução” e a inferência dedutiva. 
5. O Progresso das teorias racionais: revolução ou falsificação? 
6. Conhecimento verdadeiro e concepções acerca da verdade. 
7. O Problema da objetividade das teorias científicas. 
8. Ciência e racionalidade humana. 
9. A reconstrução analítica e a reconstrução hermenêutica da Ciência. 
10. Ciência e Mito. 
 

ANEXO I.1.b. TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA DE EPISTEM OLOGIA 
1. Conhecimento científico e tecnológico: aspectos metafísicos da ciência; concepção e 
natureza do conhecimento científico; distinção entre ciência e pseudociência; verdade e 
adequação empírica; caráter conjetural das teorias. 
2. Metodologia, racionalidade e avaliação de teorias: racionalidade em ciência e 
pensamento dogmático; padrão de rigor e sua evolução histórica; método axiomático e 
noção de modelo; uso da matemática em ciência; noção de hipótese e método hipotético-
dedutivo; noção de lei e explicação; avaliação empírica de teorias. 
3. Valores e ética na prática científica: conhecimento científico e tecnologia per se; a 
ciência como construção cognitiva e social; noções de verdade e racionalidade como 
valores epistêmicos; noções de neutralidade, imparcialidade, objetividade; formas de 
relativismo;  usos sociais do conhecimento. 
4. Epistemologia da experimentação, observação e simulação: significado de testar uma 
teoria; teste empírico e o teste de computação (ou simulação); confirmação e refutação; 
experimentação, observação e mensuração impregnadas de conceitos; status epistêmicos da 
computação e simulação; construção da objetividade. 
5. As formas e as fontes de conhecimento: racionalismo, empirismo e inatismo; percepção e 
memória. 



6. A natureza da justificação: modo de inferência e o problema da regressão; 
fundacionalismo, coerentismo e contextualismo; a epistemologia naturalizada. 
7. A era do método único e do rigor: o Empirismo Lógico do Círculo de Viena e seus 
desdobramentos: a concepção padrão de teorias; o modelo dedutivo de explicação; os 
problemas do teste, da confirmação e do falseamento; o estatuto cognitivo das teorias 
científicas e o debate realismo versus instrumentalismo. 
8. O falsificacionismo de Karl Popper e o ‘falsificacionismo  sofisticado’ de Imre Lakatos. 
9. Thomas Kuhn, os paradigmas e as revoluções científicas: o lugar da história da ciência 
junto à filosofia da ciência; questionamentos sobre as noções de progresso e de 
racionalidade. 
10. A questão da objetividade possível versus o relativismo; as concepções de objetividade, 
neutralidade e imparcialidade e os valores; as críticas e desconfianças sobre o método e a 
reconstrução analítica. 

 
ANEXO I.2.  TEMAS DA ÁREA DE LÓGICA E FILOSOFIA DA LÓGICA 

ANEXO I.2.a.  TEMAS PARA A PROVA ESCRITA DE LÓGICA E FILOSOFIA 
DA LÓGICA 

1. As denominadas “leis da lógica clássica” (não-contradição, terceiro excluído e 
identidade), sua justificação; as “leis da razão” e a reconstrução analítica versus o uso 
prático. 
2. Linguagem formal, proposição e quantificação: aspectos semânticos, sintáticos e 
pragmáticos; distinção de linguagem formal entre os significados de uso fundacional e 
metamatemático (ou seja, grosso modo, não-interpretado). 
3. A noção de prova lógica e a aceitação como “prova” no texto de justificação;  o sentido 
de “prova correta”;  o significado de padrão de rigor; e a noção de conseqüência semântica. 
4. Redução ontológica do “mundo”, e o sentido de “ser é ser o valor de uma variável” (em 
uma estrutura), significado e interpretação. 
5. Caracterização de Tarski para a verdade; a concepção de verdade em uma estrutura; e a 
noção de semântica.  
6. Programa de Hilbert e as concepções intuicionistas no início do século XX, fundamentos 
da matemática e os paradoxos de Russell e do Mentiroso. 
7. Platonismo lógico-matemático, formalismo, intuicionismo e os paradoxos de Russell e 
do Mentiroso. 
8. Tese de Church-Turing, inclusive sua recíproca, e as diferentes caracterizações 
conceituais para a noção de computabilidade; e o papel da noção de recursividade nas 
provas de alguns teoremas metamatemáticos. 
9. Programa de Hilbert e os teoremas de incompletude de Gödel; o contexto do nascimento 
dos estudos metamatemáticos e as concepções intuicionistas. 
10. Axioma da Escolha, em Zermelo-Fraenkel, sua justificação e sua aceitação; e a noção 
de “boa ordem”; e as peculiaridades do Axioma da Escolha quanto aos demais axiomas de 
Zermelo-Fraenkel. 
 
ANEXO I.2.b.  TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA DE LÓGICA  E FILOSOFIA 

DA LÓGICA 
1. Epistemologia da experimentação, observação e simulação: significado de testar uma 
teoria; experimentação, observação e mensuração impregnadas de conceitos; status 
epistêmicos da computação e simulação; construção da objetividade. 



2. A caracterização da concepção de conhecimento; a natureza da justificação, 
fundacionalismo, coerentismo; e a epistemologia naturalizada. 
3. Cálculo de predicados de primeira ordem (com igualdade) clássico: linguagem de 
primeira ordem (variável, quantificador, predicado, fórmula); a noção de igualdade 
(identidade) e o denominado “Princípio de Leibniz”. 
4. Empirismo Lógico do Círculo de Viena e seus desdobramentos: a concepção de “método 
único”; a críticas à concepção padrão de teorias; os problemas da confirmação e do 
falseamento; e o método hipotético-dedutivo.  
5. A questão da objetividade possível versus o relativismo; as concepções de objetividade, 
neutralidade e imparcialidade e os valores epistêmicos; padrão de rigor e sua evolução 
histórica. 
6. As concepções de verdade: a noção semântica (de primeira ordem) e o conceito de 
modelo; o conceito de conseqüência semântica; as noções de verdade como 
correspondência, coerência e pragmática; e o relativismo epistêmico. 
7. Método axiomático e análise conceitual da noção de conseqüência lógica (ou dedução); a 
noção de conseqüência lógica e o ponto de vista construtivista; e o teorema da dedução. 
8. Teoria de primeira ordem e o conceito de fecho dedutivo; a concepção de 
metamatemática; a noção de categoricidade de teorias de primeira ordem; a exposição do 
teorema da compacidade. 
9. Origens e características dos métodos axiomáticos material e formal; os métodos 
axiomáticos material e formal relativamente às concepções do logicismo e formalismo; 
estudo da noção de consistência; independência de axiomas e de termos relativos a um 
sistema de axiomas. 
10. Exposição da completude de Gödel, aspectos lógico-matemáticos e contexto histórico-
filosófico; e a noção de indecidibilidade, na lógica clássica de primeira ordem. 
11.  Programa de Hilbert e as concepções intuicionistas no início do século XX; nascimento 
da teoria de conjuntos e o Paradoxo de Russell. 
 
 

ANEXO I.3.  TEMAS DA ÁREA DE  FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
ANEXO I.3.a  TEMAS PARA A PROVA ESCRITA DE  FILOSOF IA DA CIÊNCIA 

1. Causalidade e determinismo nas ciências contemporâneas.  
2. Fundamentos da probabilidade: credibilidade e acaso.  
3. Estatuto cognitivo do conhecimento científico: realismo e anti-realismo.  
4. Estruturas do conhecimento científico: abordagens contemporâneas.  
5. A revolução astronômica dos séculos XVI e XVII.  
6. Dinâmica do conhecimento científico: problemas do progresso e da racionalidade.  
7. Reducionismo e emergentismo.  
8. Interpretação das teorias científicas.  
9. Modelo, analogia e simulação na ciência.  
10. Observação, experimento e testabilidade. 
 

ANEXO I.3.b.  TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA DE FILOSO FIA DA 
CIÊNCIA 

1. Descoberta, invenção teórica, intuição e justificação do conhecimento científico.  
2. A descoberta das leis de conservação no século XIX. 
3. O estatuto cognitivo das teorias científicas e o debate realismo versus instrumentalismo.  



4. A era do rigor: o Empirismo Lógico do Círculo de Viena e seus desdobramentos. 
5. As críticas à concepção-padrão: a questão dos termos teóricos e a dicotomia teórico-
observacional; o holismo teórico e os problemas da subdeterminação empírica.  
6. Karl Popper, a crítica da indução, o falseacionismo e o problema da demarcação da 
ciência.  
7. Thomas Kuhn, os paradigmas, as revoluções científicas e o problema da 
incomensurabilidade.  
8. Imre Lakatos, o “falseacionismo sofisticado”, a metodologia dos programas de pesquisa 
científica e o fim da “racionalidade instantânea”.  
9. Racionalidade científica e progresso.  
10. Dimensões éticas da ciência e da tecnologia. 

 
 

ANEXO I.4.  TEMAS DA ÁREA DE  ENSINO DE FILOSOFIA 
ANEXO I.4.a.  TEMAS PARA A PROVA ESCRITA DE  ENSINO DE FILOSOFIA 

1. Com relação à maneira de montar seus cursos, você opta por trabalhar com: (a) uma 
abordagem orientada a autores, (b) orientada a movimentos e escolas, ou (c) orientada a 
problemas filosóficos específicos? Explique por quê. 
2. Como enxerga a relação entre a filosofia e a sua história? Em que essa relação difere, por 
exemplo, daquela entre a ciência e sua história, ou entre a arte e sua história? 
3. Discuta as relações que podem ou devem se estabelecer entre a história da filosofia e o 
ensino de filosofia. 
4. Como entende a relação entre filosofia e lógica, e qual a relevância da segunda para a 
primeira? De que forma a lógica elementar deve ser inserida nas aulas de filosofia? 
5. Como enxerga a relação entre filosofia e ciências naturais? 
6. Discuta as relações que podem ou devem existir entre filosofia da ciência e o ensino de 
filosofia. 
7. Que objetivos (gerais ou específicos, práticos ou teóricos) deveria ter o ensino da 
filosofia da ciência para alunos de carreiras científicas? 
8. Que usos didáticos sugere para os paradoxos, os dilemas e as aporias? 
9. Pode-se falar de uma noção de progresso na filosofia? Se não, por quê? Se sim, em que 
termos se poderia definir tal progresso? 
10. Discuta a relação entre as “escolas filosóficas” e o sentido que estas podem ter no 
ensino de filosofia. 
 
ANEXO I.4.b.  TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA DE ENSINO  DE FILOSOFIA 
1. Como esclareceria as dúvidas dos alunos acerca da noção geral de interpretação? Que 
análise faria deste conceito? Que sentidos e contextos de uso distinguiria? O que teria a 
dizer aos alunos sobre a questão da flexibilidade e da arbitrariedade na interpretação, bem 
como os seus limites? 
2. Como entende a noção de análise filosófica e de que forma procuraria exemplificá-la em 
suas aulas de filosofia? 
3. Se precisasse discutir a noção de verdade em uma aula para alunos de engenharia e 
ciências naturais na Ufabc, quais critérios balizariam a sua discussão? 
4. Como entende o fenômeno cognitivo da interdisciplinaridade? 
5. O dito de Lakatos,“a filosofia da ciência sem história da ciência é vazia, e a história da 
ciência sem filosofia da ciência é cega”, costuma ser referido como um reconhecimento da 



relevância mútua de ambas as áreas. Aprofunde a discussão desta relevância mútua. Em 
que termos mais específicos ela se estabelece? 
6. Qual a sua visão a respeito da divisão tradicionalmente traçada entre “filosofia analítica” 
e “filosofia continental”? 
7. Suponha que você precise discutir a noção de dialética em um curso na Ufabc. Por 
exemplo, o que se pode dizer com respeito a distintos registros tais como: dialética como 
visão de mundo, dialética como método filosófico, dialética como visão de sociedade e de 
história, e dialética como um desideratum para determinados sistemas lógicos? 
8. Discuta os conceitos goldschmidtianos de “tempo histórico” e “tempo lógico” na 
interpretação dos textos filosóficos. 
9. Como daria uma aula sobre a noção geral de estrutura? Que sentidos desse termo 
escolheria, como os distinguiria e como os analisaria? 
10. Desenvolva o tema do debate empirismo versus racionalismo, procurando abranger o 
período histórico temporal mais longo que for possível. 
 
 

ANEXO I.5.  TEMAS DA ÁREA DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 
ANEXO I.5.a.  TEMAS PARA A PROVA ESCRITA DE HISTÓRI A DA CIÊNCIA 

1. Discuta o dito de Lakatos,“a filosofia da ciência sem história da ciência é vazia, e a 
história da ciência sem filosofia da ciência é cega”. 
2. Disserte sobre o panorama da historiografia da História das Ciências na América Latina 
contemporânea. 
3. Cosmologia e Astronomia da Grécia Antiga. 
4. A reavaliação contemporânea da ciência medieval. 
5. Revolução Científica e a crítica ao aristotelismo. 
6. Discussões sobre a História da Terra e o nascimento da geologia. 
7. Especialização e institucionalização da ciência no século XIX. 
8. Biologia no século XX: a síntese evolucionária clássica. 
9. Discorra sobre como os conceitos cambiantes de átomo e de vazio podem balizar uma 
narrativa da história da física abrangendo desde a Antigüidade até a contemporaneidade. 
10. Disserte sobre a busca da objetividade na ciência ao longo da Modernidade. 
 
ANEXO I.5.b.  TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA DE HISTÓR IA DA CIÊNCIA 
1. A ciência na Antiguidade (física, astronomia e cosmologia na Grécia Antiga). 
2. A ciência na Idade Média: a herança platônico-aristotélica e a contribuição árabe. 
3. A ciência no Renascimento. Relações entre ciência e religião. 
4. O início da Revolução Científica: a revolução astronômica dos séculos XVI e XVII. 
5. O newtonianismo e a ciência no contexto do Iluminismo. 
6. Viajantes, naturalistas e o conhecimento iluminista. 
7. O nascimento da química moderna. 
8. O surgimento da biologia moderna. 
9. Apogeu e crise da imagem de mundo mecanicista: calor e energia, eletricidade e 
magnetismo, os vários conceitos de éter. 
10. A revolução nas ciências físicas no limiar do século XX: a estrutura do mundo atômico 
e subatômico, os novos conceitos de espaço e tempo, a crise do determinismo clássico. 
 


