UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
CURSO DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET FILOSOFIA

SELEÇÃO DE BOLSISTAS
EDITAL 2016.1

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD), e do Programa de Educação Tutorial do Curso de Filosofia
(PET Filosofia), de acordo com o estabelecido pela Lei 11.180/2005, e pelas portarias
MEC 3.385/2005 e 1.632/2006 abre inscrições para o processo seletivo de bolsistas
para o Programa de Educação Tutorial em Filosofia (PET-Filosofia). Serão oferecidas
02 (duas) vagas para bolsistas, e 03 (três) vagas para voluntários, sendo que estes
últimos terão futuramente a preferência na obtenção de novas bolsas (obedecidos os
padrões de desempenho requeridos pelo programa).

1. PREÂMBULO
1.1. O Programa de Educação Tutorial do Curso de Filosofia da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, atuando em conformidade com as diretrizes das supracitadas
lei e portarias, visa o desenvolvimento de atividades que promovam o aprimoramento
e a aproximação entre as dimensões de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da
formação dos bacharéis e licenciados em filosofia pela referida universidade. O
presente edital visa selecionar o estudante capaz de:
1.1.1. Dedicar-se com afinco às diferentes atividades promovidas pelo grupo, visando
sempre a melhoria da formação dos alunos do curso de filosofia, bem como das
demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente; sem deixar de lado seu
aprimoramento pessoal e profissional;
1.1.2. Demonstrar desempenho acadêmico superior à média, sendo capaz de encarar
tanto desafios específicos da atividade filosófica, quanto gerais, relativos a
conhecimentos diversos requeridos na organização, execução e avaliação das
atividades do grupo;
1.1.3. Demonstrar capacidade para o trabalho em equipe;
1.1.4. Assumir compromissos e empenhar-se em cumpri-los de maneira pacífica e
construtiva, independentemente de suas preferências pessoais.

2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições estarão abertas a partir das 8h do dia 03 de fevereiro de 2016, até às
12h (meio-dia) do dia 11 de fevereiro de 2016;

2.2. e deverão ser feitas na secretaria do Curso de Filosofia, sala 704 do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes, (CCHLA), nos horários de funcionamento da
mesma.

3. REQUISITOS DO CANDIDATO
3.1. Ser aluno regular do curso de filosofia (a partir do 3º semestre de curso),
devidamente matriculado;
3.2. Apresentar bom rendimento acadêmico (coeficiente de rendimento escolar igual
ou superior a 6,0 (seis));
3.3. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do
programa;
3.4. Não ser bolsista de nenhum outro programa (de iniciação científica, iniciação à
docência, de monitoria, dentre outras).
3.5. Dedicar-se em tempo integral às atividades do Curso de Filosofia e do Programa
de Educação Tutorial;
3.6. Não possuir vínculo empregatício.

4. PROCESSO SELETIVO:
4.1. O processo seletivo será efetuado em duas etapas, através dos seguintes
instrumentos avaliativos:
4.1.1. Prova escrita (peso 5,0 (cinco)), composta de oito questões de múltipla escolha
(peso 0,5 (zero vírgula cinco)), relativas a temas estudados em algumas das disciplinas
obrigatórias do primeiro ano de curso, especificamente, Lógica, Metafísica, História da
Filosofia Antiga e Medieval, Ética e Teoria do Conhecimento; e de uma questão
dissertativa (peso 1,0 (um)) acerca do papel da filosofia no contexto atual.
4.1.1.1. As questões de múltipla escolha serão formuladas considerando ou algum
aspecto básico da formação nas referidas disciplinas, ou a interpretação de algum dado
trecho dos textos costumeiramente estudados nestas disciplinas;
4.1.1.2. A questão dissertativa levará em conta, além da correção dos aspectos formais
de redação, a capacidade do candidato de oferecer uma visão abrangente e sensível
acerca do que seja a atividade filosófica em geral, bem como do papel do filósofo na
sociedade contemporânea.
4.1.2. Entrevista (peso 5,0(cinco)), na qual o candidato deverá ser capaz de:
4.1.2.1. Argumentar acerca das questões respondidas na prova escrita;
4.1.2.2. Apresentar os pontos mais relevantes de seu histórico no curso de filosofia,
ressaltando suas qualidades potenciais para o programa;
4.1.2.3. Demonstrar a mínima familiaridade com as diretrizes do Programa de
Educação Tutorial, constantes do Manual de Orientações Básicas (disponível em
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes); e

4.1.2.4. Demonstrar aptidão para o desenvolvimento das atividades do grupo.
4.2. Serão aprovados para a entrevista os 10 candidatos que obtiverem as melhores
notas na prova escrita;
4.2.1. Serão reprovados os candidatos que obtiverem nota inferior a 2,5 (dois vírgula
cinco) na primeira etapa (prova escrita);
4.3. Serão selecionados aqueles que obtiverem as maiores notas finais (somatórios das
duas notas da prova escrita e da entrevista);
4.3.1. Serão reprovados aqueles que obtiverem nota final inferior a 7,0 (sete).

5. CALENDÁRIO:
5.1. Prova escrita: 11/02/2016 às 14h, na sala C1 do Setor de Aulas II da UFRN
5.2. Divulgação da lista dos aprovados para a entrevista: dia 12/02/2016, às 12h, no
mural do Departamento de Filosofia.
5.3. Entrevista e análise de projeto: 12/02/2016, a partir das 14h.
5.4. Divulgação do resultado final: 14/02/2016 às 18h.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
6.1. As inscrições de candidatos estarão abertas até às 12h do dia 11 de fevereiro de
2016 e podem ser feitas na Secretaria do Departamento de Filosofia (CCHLA),
durante os horários de funcionamento da mesma.
6.2. Para efetuar a sua inscrição, o candidato deverá entregar, no local indicado os
seguintes documentos:
6.2.1. Cópia atualizada do Histórico Escolar;
6.2.2. Carta de motivação (em envelope lacrado), em que o candidato explicitará as
razões do seu interesse em integrar o Programa de Educação Tutorial;
6.2.3. Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I)

7. BANCA EXAMINADORA
7.1. A banca examinadora será composta pelos atuais alunos integrantes do PET –
Filosofia, bem como pelos professores Dr. Bruno Vaz, tutor do grupo PET - Filosofia;
Dr. Sérgio Eduardo Lima da Silva, coordenador do Curso de Filosofia; além de mais
um dos professores do quadro de professores do Departamento de Filosofia.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1.
Maiores
informações
podem ser
obtidas
através
do
e-mail
brunorvaz@yahoo.com.br; bem como pelos canais de comunicação do Grupo PET –
Filosofia nas redes sociais, ou ainda na secretaria do Curso de Filosofia.

8.2. Casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora, ou, caso necessário,
pelo Comitê Local de Acompanhamento PET da UFRN.

Natal, 03 de fevereiro de 2016.

Prof. Dr. Bruno Rafaelo Lopes Vaz
(Tutor PET- Filosofia)

Prof. Dr. Sérgio Eduardo Lima da Silva
(Coordenador do Curso de Filosofia)

Profª. Drª. Erika dos Reis Gusmão Andrade
(Pró-Reitora Adjunta de Graduação)

ANEXO I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CURSO DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL- PET

Inscrição para Seleção – 2016.1
Nome:
Data de Nascimento:

Local Nasc.:

UF:

Filiação:
Endereço Completo:

Cidade:

UF:

Identidade:

Org. Exp./UF:

CPF:

Matrícula UFRN:

Fone:

Conta BB (Ag. 1668-3):

1 - Participa de outros programas de bolsa de estudos ?
2 - Exerce alguma atividade remunerada ?

CEP:
Data de Emissão:

Sim ( )
Não ( )
Não ( )
Sim ( )
1 período ( )
2 períodos ( )

Data ___/____ /2016 Assinatura.______________________________________

