
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

DIRETORIA DE EXTENSÃO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA 

PROJETO DE EXTENSÃO: VI SEMANA DE FILOSOFIA: 

A FILOSOFIA NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA E SUA ATUALIDADE 

 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão: VI Semana de Filosofia: A Filosofia na 

Antiguidade Clássica e sua atualidade, torna pública a abertura de inscrições 

para seleção de bolsistas para atuarem em suas ações na forma deste edital. 

1. Objetivos do Projeto 

1.1 Geral: Promover, mediante a realização da Semana de Filosofia, a reflexão 

e/ou aprofundamento das discussões acerca da Filosofia na Antiguidade 

Clássica e sua atualidade, visando o fortalecimento e a ampliação da formação 

acadêmica na área de Filosofia e das Ciências Humanas. 

1.2 Específicos: 

1.2.1 Proporcionar maior aproximação, através das discussões, entre a própria 

comunidade acadêmica e da última com outros setores da sociedade acreana; 

1.2.2 Incentivar a busca constante do indagar filosófico, tendo em vista a 

discussão e resolução dos problemas da Filosofia na Antiguidade Clássica e sua 

atualidade. 

2. Período, horário e local de inscrição 

2.1 As inscrições ocorrerão nos dias 14 e 16 de novembro de 2016, no horário 

das 17h00 às 19h00, na Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia, no 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre. 

 

 



3. Requisitos para a inscrição 

3.1 Ser aluno matriculado e frequentando regularmente o Curso de Licenciatura 

em Filosofia da Universidade Federal do Acre; 

3.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o projeto; 

3.3 Não ter vínculo com nenhuma outra bolsa e/ou estágio; 

 

4. Documentação de inscrição 

4.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo requerente 

(Anexo I); 

4.2 Declaração de disponibilidade de 12 horas semanais para dedicar-se às 

Atividades de extensão (Anexo II); 

4.3 Cópia da Declaração de Matrícula do 2º semestre letivo de 2016; 

4.5 Carta de Intenção, na qual deverá constar a motivação para ser bolsista com 

objetivo de dar suporte às ações de extensão da VI Semana de Filosofia: A 

Filosofia na Antiguidade Clássica e sua atualidade (Anexo III). 

 

5. Das vagas 

5.1 Serão oferecidas 08 (oito) vagas, para atuar no mês de dezembro de 2016 (no 

período de 28 de novembro a 28 de dezembro de 2016). 

 

6. Valor da bolsa 

6.1 Cada bolsa terá um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 

7. Processo de seleção 

7.1 A seleção será realizada por uma comissão composta por professores 

envolvidos neste projeto e levará em consideração dois aspectos, a saber: 

1º -   Análise da documentação (tem caráter eliminatório) – consistirá em 

conferir se o candidato realmente apresentou os documentos exigidos no item 4 

deste Edital, e se esses documentos são verdadeiros; 

2º - Atribuição de nota da Carta de Intenção, podendo ser 0,00 a 10,00. 

 

 

 

 



8. Cronograma de execução deste Edital 

8.1 Período de inscrição: 14 e 16 de novembro de 2016; 

8.2 Análise da documentação e atribuição de nota da Carta de Intenção: 17 de 

novembro de 2016; 

8.3 Divulgação do resultado preliminar: 17 de novembro de 2016; 

8.4 Período de interposição de recursos: 21 de novembro de 2016, no horário 

das 17h00 às 19h00, na Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia da 

Universidade Federal do Acre; 

8.5 Publicação do Resultado Final: 22 de novembro de 2016. 

8.6. Início das atividades: 28 de novembro de 2016; Término das atividades: 28 

de dezembro de 2016. 

 

9. Disposições finais 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção; 

 

Rio Branco (AC), 11 de novembro de 2016 

 

 

 

Manoel Coracy Saboia Dias 

Coordenador do Projeto de Extensão: VI Semana de Filosofia: A 

Filosofia na Antiguidade Clássica e sua atualidade 


