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O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO), da Universidade 

Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), torna 

público o edital para seleção de aluno especial para ingresso em 2019.1. 

 

1.1. Podem se inscrever no processo seletivo: 

a) Candidatos graduados em Filosofia ou áreas afins. 

b) Candidatos matriculados em cursos de Pós-Graduação Strito Sensu em Filosofia ou áreas afins 

aprovados pela CAPES. 

 

2.1. Condições para a admissão: 

- Preenchimento do formulário de requerimento para aluno especial, anexo ao final deste edital; 

- Entrega dos documentos conforme item 4.2. (por e-mail prof.filo@uft.edu.br) 

- Os candidatos podem se inscrever nas disciplinas com vagas abertas, conforme tabelas, item 3. 

- Terão prioridade os candidatos matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Filosofia ou áreas afins aprovados pela CAPES.  

- Cabe ao professor de cada disciplina analisar a documentação apresentada pelos candidatos e 

selecioná-los conforme os critérios. 

- O deferimento está condicionado à entrega dos documentos solicitados e ao parecer favorável dos 

professores da disciplina (conforme ficha de admissão); 

- O deferimento será válido somente para o semestre letivo de 2019.1. 

 

EDITAL N° 001/2019 – PROF-FILO/UFT 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL - PARA INGRESSO EM 2019.1 NO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA 

1. DOS CANDIDATOS 

 

 

 

2. DOS CRITÉRIOS 
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3.1. Disciplinas do PROF-FILO/UFT/2018: 

 

O aluno especial poderá cursar, no máximo, duas disciplinas no Mestrado, ficando condicionado 

à aprovação no processo seletivo para cursar outras disciplinas. As disciplinas serão ofertadas todas 

as segundas e terças-feiras. 

 

Disciplinas Obrigatórias Carga Horária Créditos 

Filosofia do Ensino de Filosofia (1° semestre) 60 4 

Disciplina Optativa - - 

Tópicos Especiais de Filosofia e o seu 

Ensino  (1° semestre) 

60 4 

 

3.2. Disciplinas que ofertam vagas: 

Filosofia do Ensino de Filosofia: até 10 (dez) vagas.  

Tópicos Especiais de Filosofia e seu Ensino: até 10 (dez) vagas. 

 

4.1. Período de inscrições: 

- As inscrições serão realizadas entre os dias 21/01 e 08/02/2018, por e-mail institucional do PROF 

FILO/UFT: prof.filo@uft.edu.br 

 

4.2. No ato da inscrição o candidato deve entregar (anexar) via e-mail os seguintes 

documentos: 

- Formulário de requerimento para aluno especial (anexo a este edital) preenchido e assinado; 

- Cópia do RG e do CPF; 

- Cópia da certidão de nascimento ou cópia da certidão de casamento; 

- Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso; 

- Cópia de uma foto 3x4; 

- Currículo Lattes. 

- Carta de intenção, justificando o interesse na disciplina, conforme as linhas de pesquisa abaixo 

(máximo duas laudas). 

a) Filosofia e Ensino 

3. DAS DISCIPLINAS 

4. DO PROCESSO SELETIVO 
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Com a designação “Filosofia e Ensino”, indicamos a tendência de estudos, que visam o 

esclarecimento e o aprofundamento da ampla variedade histórica de interações entre aspectos 

conceituais e aspectos técnicos envolvidos no ensino da disciplina, quer sejam aqueles estudos que 

enfatizam mais a expansão das fronteiras da Filosofia na sua adequação ao universo de referência 

do ensino médio, quer sejam aqueles que enfatizam os estudos sobre as diversas possibilidades de 

concepções, atividades e procedimentos no ensino da disciplina.  São contemplados aqui os estudos 

sobre os aspectos históricos do ensino de filosofia, sobre as diferentes concepções sobre o ensino 

de filosofia, sobre os   aspectos institucionais do ensino de filosofia, e, naquilo que cabe em um 

viés  teórico-prático, os estudos, propostas, avaliações sobre didática da filosofia, sobre as suas mais 

variadas formas,  fundamentos do ensino de filosofia, processos de avaliação em Filosofia e, por 

último, mas não menos importante, estudos curriculares voltados para a disciplina. 

  

b) Práticas de Ensino de Filosofia 

Com a designação “Práticas de Ensino de Filosofia” indicamos a tendência daqueles trabalhos que 

se colocam mais na investigação teórico-prática da proposição, análise e avaliação daquilo que está 

em realização, efetiva ou possível, na prática de ensino, tanto nos seus aspectos formais, no ambiente 

escolar, como nos seus aspectos informais, para além da sala de aula, com vistas a sua ampliação e 

seu aperfeiçoamento. São contemplados aqui os estudos e pesquisas, que visam, de algum modo, 

passar pelo crivo do cotidiano interno e externo ao ambiente escolar, no contexto das mais variadas 

formas de transdisciplinaridade e de transculturalidade. Isso inclui um amplo conjunto de 

experimentações na área de elaboração e avaliação de materiais didáticos, de novas metodologias 

de ensino, de processos de avaliação na disciplina, de análise conceitual de relatos de caso, de 

propostas de renovação curriculares, sempre tendo em vista o contexto cultural, social e político 

brasileiro contemporâneo. 

 
4.3. Área de concentração e linhas de pesquisa 

 

O Programa pertence à área de concentração “Ensino de Filosofia” e está voltado para a formação continuada 

dos(as) professores(as) que atuam no Ensino Médio lecionando a disciplina de Filosofia. Nesse sentido, o 

Programa está comprometido com a implementação da Meta 16 do Plano Nacional de Educação 

(Lei 13.005/2014), que prevê “formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) 

os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando 
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as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.” Para tanto, o objetivo do curso é 

aperfeiçoar a formação acadêmica e contribuir com a prática docente ao intensificando a produção 

de pesquisa, a sistematização e a difusão de conhecimentos filosóficos estratégicos para o campo na 

região norte do país.  

 

4.4. O resultado do processo seletivo: 

Divulgado dia 11/02/2019 no seguinte site: http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/ 

 

4.4. A documentação dos candidatos: 

A documentação dos candidatos que tiverem sua propositura indeferida pelo professor da disciplina 

ficará indisponível no e-mail do prof.filo@uft.edu.br. Todas as informações pessoais serão mantidas 

em sigilo, dentro das regras da administração pública.  

  

5.1. Período de matrícula: 

- As matrículas serão realizadas no dia 18/02/2019, das 14h às 18h, na Coordenação do Curso de 

Filosofia, BALA II, sala 16, Câmpus de Palmas. 

- As matrículas podem ser realizadas pessoalmente ou por procuração. 

- Após realizada a matrícula numa disciplina, o aluno especial não poderá trancá-la; 

- Após realizada a matrícula numa disciplina, o aluno especial poderá solicitar o cancelamento da 

matrícula na disciplina; 

  

6.1. Formulário de requerimento para aluno especial. 

 

 

 

 

 
 

PROF. DR. ALESSANDRO RODRIGUES PIMENTA 

Coordenador do núcleo PROF-FILO/UFT 

 

 

 

 

5. DAS MATRÍCULAS 

6. ANEXO 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA ALUNO ESPECIAL 

 
 

Nome completo:_________________________________________________________________ 

RG:___________________________________________________________________________   

Data de nascimento:______________________________________________________________ 

Endereço completo:______________________________________________________________ 

____________________________________________ Celular:____________________________ 

E-mail (letra de forma):___________________________________________________________ 

Candidato matriculado em Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu:      SIM (   )           NÃO    (   ) 

Nome da(s) disciplina(s) em que requer inscrição (apenas duas disciplinas): 

 

Filosofia do Ensino de Filosofia: até 10 (dez) vagas. (1° semestre, segunda-feira) 

Tópicos Especiais de Filosofia e seu Ensino: até 10 (dez) vagas. (1° semestre, Terça-feira) 

 

 

___________________________                                   __________________________ 

            Data e Local                                                              Assinatura do requerente 

PARECER DO PROFESSOR DA DISCIPLINA ESCOLHIDA 

(   ) DEFERIDO                                                   (   ) INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

       

___________________________                                   __________________________ 

            Data e Local                                                              Assinatura do Professor                                    


