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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET-FILOSOFIA - UFC
EDITAL 01/2021

O PET-Filosofia UFC, através deste edital, torna aberto as inscrições, do dia 09 a 26 de julho de
2021, para o processo seletivo de novos bolsistas (Remunerados e Voluntários) para a
composição do corpo discente, do referido Programa, ofertando:

1. 05 vagas remuneradas;
2. 04 vagas voluntárias;

I - OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Promover a formação ampla e de alta qualidade acadêmica dos alunos de
graduação em Filosofia envolvidos direta ou indiretamente com o programa,
estimulando a fixação de valores que forneçam a cidadania e a consciência social de
todos os participantes e a melhoria do curso de Filosofia, a inovação das práticas
pedagógicas vigentes e o exercício efetivo da formação profissional.

1) Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino
superior na Universidade Federal do Ceará;

2) Estimular a melhoria do ensino de graduação por meio:
● Do desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do

curso;
● Do desenvolvimento de ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a

extensão;
● Da atuação dos bolsistas como agentes multiplicadores, disseminando novas ideias

e práticas entre o conjunto dos alunos do curso;
● Da integração dos bolsistas do Programa com os corpos docentes e discentes da

instituição, inclusive em nível de pós-graduação, quando for o caso.
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3) Oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, visando a formação de
um profissional crítico e atuante, orientada pela cidadania e pela função social da
educação superior, por meio de:Do desenvolvimento de ações coletivas e capacidade
de trabalho em grupo orientados pelos objetivos da aprendizagem cooperativa
4) Da facilitação do domínio dos processos e métodos gerais e específicos de
investigação, análise e atuação da área de conhecimento acadêmico-profissional;
5) Do desenvolvimento do bolsista em tarefas e atividades que propiciem o
aprender fazendo e refletindo sobre;
6) Da discussão de temas éticos, sociopolíticos, científicos e culturais
relevantes para o País e/ou para o exercício profissional e para construção da
cidadania;
7) Da promoção da integração da formação acadêmica com a futura atividade
profissional, especialmente no caso da carreira universitária, através de interação
constante com o futuro ambiente profissional.

II - OBRIGAÇÕES E BENEFÍCIOS DO BOLSISTA DO PET-FILOSOFIA

Obrigações básicas:

• Ser estudante do 3º semestre em diante;
• Zelar pela qualidade acadêmica do PET-UFC e PET-FILOSOFIA;

• Participar das atividades programadas pelo professor tutor e grupo PET;

• Participar, durante a sua permanência no PET-UFC, de atividades de ensino, pesquisa
e extensão

• Apresentar excelente rendimento no curso de graduação, após seu ingresso no PET, e
mantendo IRA individual igual ou superior a 7000;

• Apresentar excelente rendimento nas atividades em seu grupo PET;

• Publicar ou apresentar pelo menos um trabalho acadêmico por ano em eventos de
natureza científica, individualmente ou em grupo;

• Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados;

• Cumprir exigências estabelecidas no termo de compromisso;
• Dedicar-se com carga horária mínima de 12 horas semanais ao PET sem prejuízo de

suas atividades no curso de graduação
• Ter dedicação exclusiva ao PET, não recebendo bolsa ou qualquer tipo de atividade

remunerada com carteira assinada
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Benefícios:

• Uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 400,00 (PET Bolsista Remunerado);
• Tirar férias no mesmo período do Professor Tutor e Cotutor;

• Acesso livre e responsável a toda infraestrutura física e material do PET;

• Declaração de aluno do PET com menos de 2 (dois) anos de permanência e certificado
com, no mínimo, 2 (dois) anos de permanência.

III – DAS INSCRIÇÕES:

O período de inscrições será de 09/07 até as 23:59 hs do dia 26/07 de 2021. Poderão
se inscrever os alunos regularmente matriculados do Curso de Graduação em Filosofia
da Universidade Federal do Ceará, Licenciatura e Bacharelado, que preencherem os
seguintes requisitos:

1) Ter cursado ao menos 2 semestres do curso de Graduação em Filosofia;
2) Comprometer-se a dedicar no mínimo 12 horas semanais às atividades do
PET.
A inscrição deverá ser realizada via e-mail. É necessário que o aluno envie
todos os seguintes documentos no ato da inscrição em formato PDF para o
seguinte e-mail: petfilosofiaufc@gmail.com com o assunto Seleção PET
Filosofia 2021 e sua devida identificação; nome completo e número de matrícula
(caso contrário, a mesma não será efetivada):

1) Cópia da identidade;
2) Cópia do CPF;
3) Histórico Escolar atualizado no semestre 2021.1 do curso de Filosofia;
4) Atestado de matrícula;
5) Proposta de Trabalho na área de Filosofia, que contemple pelo menos um dos três

pilares que sustentam o ideal de Universidade “ensino, pesquisa e extensão”
(exemplos: grupos de estudos, podcasts/lives, etc), a ser desenvolvida dentro do
calendário de atividades do PET-Filosofia, com até 3 laudas. O projeto deve conter os
seguintes aspectos (ver item V, do edital, Primeira fase):
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a) Apresentação do Projeto;
b) Justificativa;
c) Objetivos;
d) Metodologia.

OBS.: O candidato, caso seja selecionado, deverá apresentar os documentos
contidos na seção VI - DO CADASTRAMENTO APÓS A SELEÇÃO

IV – DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES:

O deferimento das inscrições, assim como a ordem das apresentações e
links das salas de conferência, serão publicados no dia 30/07 nas redes
sociais do PET-Filosofia UFC, Instragram (@petfilo.ufc) e Facebook (PET
Filosofia-UFC).

V – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

O processo seletivo para o PET-Filosofia acontecerá em duas fases:

1. PRIMEIRA FASE - Proposta: esta fase consistirá na avaliação da proposta de
trabalho formulada na área de Filosofia (enviada no ato da inscrição), que
contemple pelo menos um dos três pilares que sustentam o ideal de
Universidade “ensino, pesquisa e extensão” (exemplos: grupos de estudos,
podcasts/lives, etc). A proposta deve ser redigida em até 3 laudas, contendo
apresentação, justificativa, objetivos e metodologia.

2. SEGUNDA FASE - Apresentação: nesta fase o candidato fará uma
apresentação de sua proposta de trabalho para o grupo do PET Filosofia - UFC,
no tempo máximo de 10 minutos. O grupo formulará algumas questões com
base no referido projeto entregue e apresentado pelo(s) candidato(s).
A apresentação acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de agosto (segunda, terça e
quarta-feiras) via plataforma Google meet.

Os critérios avaliativos serão os seguintes:

- Proposta de trabalho (5 pontos)
- Apresentação e entrevista (5 pontos)
- IRA Individual (critério de desempate, se for o caso)
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A lista de aprovados seguirá a ordem decrescente de classificação, sendo
distribuídas, primeiramente, as cinco vagas remuneradas e, depois, as quatro
voluntárias. Caso algum candidato indicado para a vaga remunerada queira a vaga
voluntária, será convocado para receber o benefício o classificado com maior
pontuação, dentre os voluntários.

VI - DO CADASTRAMENTO APÓS A SELEÇÃO

O resultado da seleção será divulgado na quarta-feira do dia 04 de agosto. Somente os
candidatos que forem selecionados deverão providenciar os seguintes documentos (tanto
escaneados quanto suas respectivas cópias) para assumir a vaga IMEDIATAMENTE:

- CPF
- RG
- Extrato Bancário
- Cartão do Banco
- Declaração Negativa de Bolsa (para Pet-bolsista remunerado)
- Declaração de não acumulação de

atividades extracurriculares
- Termo de compromisso-aluno

VII – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES:

1. Inscrições - 09 a 26 de julho de 2021

2. Deferimento das inscrições e a ordem das
entrevistas e apresentações: 30 de julho de 2021

3. Apresentação: 02, 03 e 04 de agosto 2021

4. Resultado: 04 de agosto de 2021

Fortaleza, 05 de julho de 2021.

Prof. Dr. Hugo Filgueiras de Araújo
Tutor do PET Filosofia - UFC
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