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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PET FILOSOFIA - ANO LETIVO 2010 
 

       O Programa de Educação Tutorial de Filosofia (PET-Filosofia) torna público que estão 
abertas as inscrições para o Exame de Seleção para o preenchimento de 03 (três) vagas para 
bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET – do curso de Filosofia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). A bolsa terá início em março de 2010 com vigência de 02 (dois) anos 
podendo ser prorrogada por mais um (01) ano. O valor da bolsa é R$ 300,00 mensais. 
 

1. DA INSCRIÇÃO  
 

As inscrições devem ser efetuadas no período de 18 a 24 de fevereiro de 2010, das 14 às 18h 
na Secretaria do Curso de Filosofia, localizada no seguinte endereço: Av. da Universidade, 
2995, 2º Andar, Benfica. CEP 60020-181. Fortaleza-CE.  

 
1.1 Poderão inscrever-se os alunos que preencherem os seguintes requisitos: 

 
a) Estar regularmente matriculados em 2010.1 no 3° semestre do curso de Filosofia 

(Licenciatura e Bacharelado) da UFC. 
b)  Não estar recebendo qualquer tipo de auxílio de órgãos fomentadores de pesquisa ou 

qualquer tipo de bolsa proveniente de programas da própria UFC ou de outras 
instituições; 

c)  Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, público ou privado; 
d)  Dispor de 20 horas semanais para dedicação exclusiva às atividades do PET-

FILOSOFIA e dedicação integral ao curso de filosofia. 
e)  Não ter sido reprovado em nenhuma disciplina no curso de Filosofia e apresentar IRA 

(Índice de Rendimento Acadêmico) igual ou superior a 6000.  
 

1.2 Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição: 
 
a) Histórico Escolar reconhecido pela coordenação do Curso de Filosofia; 
b) Carta de Motivação de no máximo 2 (duas) laudas, usando fonte Times New Roman 12 e 

espaçamento entre linhas de 1,5, explicitando seus interesses no curso de Filosofia, sua 
forma de engajamento e as razões pelas quais deseja integrar o PET; 

c) Ficha de inscrição fornecida na Secretaria devidamente preenchida. 
 
 

2. DO PROCESSO SELETIVO  
 

A Seleção será realizada em duas etapas. A Primeira Etapa será conduzida pelos atuais 
bolsistas do PET-Filosofia; a Segunda Etapa será realizada por uma Banca Examinadora 
composta pelo Tutor do PET-Filosofia, na condição de Presidente, por um docente do 
curso de Filosofia convidado e pelo bolsista secretário do PET-Filosofia.     

  



2.1. Primeira Etapa, de caráter apenas classificatório e não eliminatório: consistirá 
de uma entrevista individual e de dinâmica de grupo conduzida pelos atuais bolsistas do 
PET-Filosofia para avaliar: 

 
a) Os interesses e expectativas dos candidatos em relação ao processo de 

aprendizagem cooperativa; 
b) As aptidões do candidato para o trabalho em grupo; 
c) Conhecimento e identificação com os objetivos e metodologias do programa 

PET.  
 

2.2. Segunda Etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá de: 
a) Análise do Histórico Escolar; 
b) Análise da Carta de Motivação e de  
c) Entrevista com o candidato.  

 
2.3. Cada membro da Banca Examinadora atribui uma nota de zero a dez, sendo a nota 

final a média aritmética das notas atribuídas por seus membros. Em caso de empate 
entre candidatos, deverá ser levado em conta a ordem de classificação da Primeira 
Etapa; 
 

2.4.  Consideram-se aprovados os 3 (três) melhores colocados no Processo de Seleção. 
 

2.5. DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

INSCRIÇÃO 18 a 24/02/2010 14 às 20h 

 
Secretaria do Curso de 

Filosofia 
 

 
PRIMEIRA ETAPA 

 
25/02 de 2010 14 às 19h Sala do PET-Filosofia 

 
SEGUNDA ETAPA 

 
26/02 de 2010 14 às 19h Sala do PET-Filosofia 

 
RESULTADO FINAL 

 
1° de Março de 2010 17h Sala do PET-Filosofia 

 
As questões omissas neste edital serão resolvidas pelo Professor Tutor, após consulta aos 

demais membros da Banca Examinadora. 
 
 
Divulgue-se. 
Cumpra-se. 

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2009. 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. José Maria Arruda 

Professor Tutor do PET-FILOSOFIA/UFC 


