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CAMILO ESTEBAN VERGARA CERDA 
Tese de Doutorado 

 
 

No dia 29 de julho de 2020, às 14:00 horas, em reunião realizada por 
meios de comunicação remota reuniu-se a Banca Examinadora consti- 
tuída pelos professores doutores Ludovic Soutif, Orientador e Presidente, 
PUC-Rio, Marco Antonio Caron Ruffino, UNICAMP, Carlos Mario Márquez 
Sosa, FFLCH Universidade de São Paulo, Ralph Ings Bannell, PUC-Rio, Ce- 
lia Cristina Patricio Teixeira, UFRJ, para examinar a Tese de Doutorado in- 
titulada Semântica dos expressivos: superando o expressivismo metodo- 
lógico, apresentada por CAMILO ESTEBAN VERGARA CERDA ao Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Doutor em Filosofia, na área de Filosofia. 

 

 
Parecer da Banca: 

 
[X] Tese de Doutorado aprovada; 
[] Tese de Doutorado aprovada, sugerindo a incorporação, na versão 

definitiva, de observações feitas pelos examinadores; 
[] Aprovação final da Tese de Doutorado condicionada ao cumpri- 

mento das exigências feitas pelos examinadores; 
[] Tese de Doutorado reprovada. 
[] Em caso de aprovação, a banca solicita a alteração do Título do 

trabalho para: 
(colocar título em português e inglês) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ludovic Soutif 
Orientador e Presidente 
PUC-Rio 

Marco Antonio Caron Ruffino 
UNICAMP 

 
 

Carlos Mario Márquez Sosa 
FFLCH Universidade de São Paulo 

Ralph Ings Bannell 
PUC-Rio 

 
 

Celia Cristina Patricio Teixeira 
UFRJ 
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CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO TÍTULO DE DOUTOR 

O Regulamento dos Programas de Pós-Graduação da PUC-Rio estabelece as 
seguintes exigências para a qualificação do grau de Doutor em Filosofia: 

Art.83: O aluno de Mestrado ou Doutorado não poderá defender sua dissertação 
ou tese sem ter cumprido as exigências expressas no artigo 55, alíneas a), b) 
e c), no caso de Mestrado, ou no artigo 56, alíneas a), b), c) e d), no caso de 
Doutorado. 

Art.85: Cumpridas as demais exigências regimentais, são condicões para reque- 
rer a concessão do título de Doutor: 

a) apresentar, defender e ser aprovado em Tese de Doutorado, e 

b) entregar ao Departamento ao qual o Programa está vinculado uma cópia na 
versão eletrônica da Tese de Doutorado, em sua forma definitiva, de acordo 
com as ’Normas para Apresentação de Teses e Dissertações’, incorporando, 
se for o caso, as modificações exigidas, e devidamente aprovadas, pela Co- 
missão Julgadora, obedecido o prazo estabelecido no artigo 72 deste Regu- 
lamento. 

 
 

ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA TESE DE DOUTORADO 

A versão final da Tese de Doutorado, aprovada, deverá ser entregue à Coor- 
denação do Programa em sua forma definitiva de acordo com as Normas para 
Apresentação de Teses de Dissertações da PUC-Rio e de acordo com o artigo 
72 do Regulamento dos Programas de Pós-Graduação, conforme transcrito a 
seguir: 

Art.72: A versão final da Tese ou Dissertação aprovada deverá ser entregue à 
Coordenação do Programa no prazo máximo de um mês, quando aprovada ou 
aprovada com sugestões e, de até seis meses, quando a aprovação final for con- 
dicionada ao cumprimento de exigência, a partir da data da defesa; 

Parágrafo único. Na hipótese da Comissão Julgadora da tese ou dissertação con- 
dicionar a aprovação do trabalho à apresentação de modificações e/ou correções, 
caberá à mesma Comissão estabelecer o prazo para apresentação, pelo candi- 
dato ao respectivo título, das alterações exigidas, observando-se o limite máximo 
de seis meses. As alterações deverão ser examinadas pelos membros da Comis- 
são, sendo a aprovação definida pela maioria simples através de parecer por 
escrito. 

 
 
O não cumprimento do prazo de entrega da versão definitiva da Tese de Dou- 
torado acarretará na anulação da decisão anterior da Comissão Julgadora, per- 
dendo o direito ao grau. 

 
Declaro estar ciente das normas do regulamento. 

 
 
 
 
 
 

CAMILO ESTEBAN VERGARA CERDA 
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