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EDITAL Nº 01/2022 – PET FILOSOFIA UFRN 

Edital de Seleção de Discente para o Programa de Educação Tutorial FILOSOFIA/UFRN 

 
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, pelas Portarias MEC 3.385/2005, 1.632/2006, 1.046/2007, pela Resolução CD/FNDE, Nº 

42, de 04 de novembro de 2013, pelas Portarias MEC Nº 976, de 27 de julho de 2010 e Nº 343, de 24 de 

abril de 2013 e pelas Portarias PROGRAD Nº 020/17, de 05 de junho de 2017 e Nº 006/18, de 19 de 

fevereiro de 2018, torna público, por meio deste edital, o processo seletivo de discente para o 

preenchimento de 03 (três) vagas para Bolsista do Programa de Educação Tutorial em Filosofia (PET 

FILOSOFIA). A validade final desta seleção será de 01 (um) ano, a partir da data da publicação do seu 

resultado, podendo ser prorrogada por mais 01 (um) ano caso haja suplentes aptos a ingressar no 

Programa.   

 

1. Disposições iniciais 

1.1. O presente processo de seleção destina-se à oferta de bolsa para discente dos cursos de 

Bacharelado e de Licenciatura em Filosofia 

1.2. O valor atual da bolsa é R$ 400,00 (quatrocentos) reais e sua frequência é mensal 

1.3. O bolsista deverá cumprir 20 (vinte) horas semanais de dedicação às atividades do 

planejamento do PET Filosofia 

 

2. Requisitos dos candidatos 

2.1. Estar regularmente matriculada(o) a partir do segundo semestre no curso de graduação em 

filosofia (licenciatura ou bacharelado) do Campus Natal 

2.2. Apresentar Média de Conclusão (MC) maior ou igual a 6,0 (seis) 

2.3. Dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa 

2.4. Não acumular qualquer outro tipo de bolsa ou atividade remunerada 

2.5. Não possuir vínculo empregatício 

 

3. Procedimentos para a inscrição 

3.1. O pedido de inscrição deverá ser feito pelo próprio candidato por via eletrônica, enviado no 

período e e-mail indicados no item 4 deste edital e acompanhado dos seguintes 

documentos:  

3.2. Ficha de inscrição de candidato devidamente assinada (anexo I) 

3.3. Histórico escolar atualizado 

3.4. Carta de intenção justificando os motivos pelos quais almeja ingressar no Programa de 

Educação Tutorial do Curso de Filosofia 

3.5. Não serão homologados pedidos de inscrição em caráter condicional ou com documentação 

incompleta 

 

4. Período e endereço eletrônico para inscrição 

4.1. As inscrições estarão abertas de 04 a 06 de maio de 2022. 

4.2. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail petfilosofia2022@gmail.com  

4.3. Inscrições recebidas fora do prazo serão indeferidas 

mailto:petfilosofia2022@gmail.com


4.4. A prova escrita será realizada no dia 11/05/2022, em local e horário a serem divulgados na 

data da publicação das inscrições deferidas pela comissão examinadora. 

4.5. A entrevista com os candidatos aprovados na etapa da prova escrita será realizada no dia 

18/05/2022, em local e horário a serem divulgados após a divulgação da lista dos candidatos 

aprovados na Etapa da Prova Escrita. 

 

5. Fases do processo de seleção 

5.1. Análise de Desempenho Acadêmico (peso 2): avaliação do histórico escolar; 

5.2. Avaliação Escrita (peso 4): prova escrita sobre temas do currículo do curso, conforme a 

seguinte bibliografia sugerida: ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, Livro I e DESCARTES, 

Primeira, Segunda e Terceira Meditações;  

5.3. Serão aprovados para a entrevista candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 

(sete) na prova escrita; 

5.4. Entrevista (peso 4): espera-se que o candidato seja capaz de justificar os motivos pelos quais 

almeja ingressar no Programa de Educação Tutorial, confirmar disponibilidade para se 

dedicar à carga horária exigida e que possa demonstrar disposição para a realização de 

atividades em equipe durante a sua participação no Grupo PET Filosofia; 

5.5. Serão selecionados candidatos que obtiverem as maiores notas finais; candidatos aprovados 

acima no número de bolsas deste edital terão a condição de suplentes assegurada e 

obedecerão ao critério de melhor classificação para o preenchimento de futuras bolsas, 

dentro do prazo de validade desta seleção; 

5.6.  Serão reprovados no processo seletivo candidatos que obtiverem nota final inferior a 7,0 

(sete). 

 

6. Calendário 

Inscrições 04 a 06/05/2022 

Publicação das inscrições deferidas 09/05/2022 

Prova Escrita 11/05/2022 

Publicação do resultado da Etapa da Prova Escrita 13/05/2022 

Entrevista com os candidatos aprovados na Etapa da Escrita 18/05/2022 

Publicação do Resultado 20/05/2022 

 

7. Comissão Examinadora 

A comissão examinadora será composta pela Professora Gisele Amaral dos Santos, Tutora do 

Grupo PET Filosofia, pelo Professor Bruno Rafaelo Lopes Vaz, do Departamento de Filosofia, e 

pelo discente Gabriel de Albuquerque Barbosa Baumann, representante dos bolsistas PET 

Filosofia na Comissão.  

 

8. Disposições finais 

8.1. Os resultados de cada etapa e o resultado da seleção serão todos divulgados aos candidatos 

inscritos por meio eletrônico e no mural de avisos do Grupo PET Filosofia no andar térreo do 

CCHLA. 

8.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora ou, caso necessário, pelo Comitê 

Local de Acompanhamento PET da UFRN. 

Natal, 20 de abril de 2022 

Profa. Dra. Gisele Amaral dos Santos 
(Tutora – PET FILOSOFIA) 



 
 
 

 

ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO DE DISCENTE – PET FILOSOFIA/UFRN 2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

 

 

Nome: 
 

 
 

Matrícula:  
 

CPF:  

RG:  Órgão Expedidor:  
 

Grupo PET:  Telefone:  
 

e-mail:  
 

 

Declaro estar ciente dos dispositivos do Edital de Seleção de Discente 

Declaro que não irei acumular qualquer outro tipo de bolsa, em caso de aprovação para vaga de bolsista 

PET Filosofia. 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

ESPAÇO RESERVADO À COMISSÃO EXAMINADORA 

Documentos: (    ) Histórico Escolar 
(    ) Carta de Intenção 

Parecer: (    ) Deferida 
(    ) Indeferida 

 

 
 

 

 

 

 


