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Chamada Pública FIL/ICH Março-2020 

Edital especial de seleção de bolsistas 

47ª Semana de Filosofia da UnB 

 

 

Chamada pública para seleção de 

bolsistas para atuação na 47ª 

Semana da Filosofia - 2020 

 

 

O Departamento de Filosofia torna pública a seleção de alunas(os) interessadas(os) em participar 

como bolsistas da 47ª Semana de Filosofia da UnB, a ser realizado do dia 23 a 27 de março de 

2020. 

 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

A Semana de Filosofia é um dos eventos acadêmicos mais longevos da história da UnB. Em sua 

47ª edição – Filosofia na América Latina e Filosofia latino-americana: diálogos e impasses – 

congrega esforços do Departamento de Filosofia, do Decanato de Extensão (Secretaria de 

Difusão Cultural/Casa de Cultura da América Latina) e da FAP/DF, a fim de convidar a 

comunidade acadêmica a uma reflexão coletiva e aprofundada sobre a América Latina a partir de 

um viés filosófico. Além da realização de oficinas, minicursos, mesas-redondas e conferências, 

esta edição da Semana de Filosofia da UnB tem como objetivo a confecção de um manual 

didático e de divulgação, a partir dos textos dos palestrantes, o qual exponha alguns nós 

fundamentais da produção filosófica latino-americana.  

 

2. DOS REQUISITOS DOS BOLSISTAS 

 

2.1. Ser estudante devidamente matriculada(o) no curso de graduação em Filosofia da 

Universidade de Brasília 

 

2.2. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 

assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas. 

 

2.3. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para participar das atividades acadêmicas 

relacionadas ao preparo (16 a 20 de março), realização (23 a 27 de março) e encerramento 

(30 de março a 3 de abril) da 47ª Semana da Filosofia e dos trabalhos decorrentes da 

realização do projeto editorial (acima referido). 

 

2.4. Não ser atualmente bolsista PIBEX ou PIBIC. 

 

 

3. DAS BOLSAS E VAGAS 

 

3.1. Serão ofertadas 4 (quatro) bolsas, financiadas com recursos do PDI/FIL-ICH. 
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3.2. A bolsa terá a parcela única de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a ser paga logo 

após a realização do evento. 

 

3.3. As vagas destinam-se a alunas(os) do curso de graduação em Filosofia da UnB. 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. Busca-se alunas(os) com o seguinte perfil: 

 

a) Experiência na realização de eventos acadêmicos na área da Filosofia – 25 pontos 

b) Circunstanciado interesse acadêmico pela temática filosófica concernente à 47ª 

Semana da Filosofia – 25 pontos 

c) Reconhecida desenvoltura no trabalho com textos filosóficos – 25 pontos 

d) Aptidão para a leitura de textos em castelhano – 25 pontos 

 

4.2. Será realizada entrevista presencial individual com as(os) candidatas(os) e a comissão 

avaliadora fará uma listagem, ordenando numericamente as(os) candidatas(os) que melhor 

se adequam ao perfil acima delineado, i.e., que obtiveram maior pontuação segundo os 

critérios acima. Tal listagem terá o limite de 10 (dez) nomes, dos quais os quatro primeiros 

serão convocados.  

 

4.3. No caso de desistência de algum ou alguns desses, a comissão convocará, por ordem, o 

quinto e/ou o sexto nome da lista até enfim preencherem-se definitivamente as quatro vagas. 

 

4.4. Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem: 

 

a) em primeiro lugar, ter participado da comissão organizadora de eventos científicos na 

área da Filosofia; 

b) em segundo lugar, a(o) candidata(o) que estiver em semestre mais avançado; 

c) em terceiro lugar, a(o) candidata(o) que esteja inserido nos programas de Assistência 

Estudantil; 

 

 

5. DAS INCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário específico junto à 

secretaria do Departamento de Filosofia nos dias 9 e 10 de março de 2020, durante o período 

de funcionamento da secretaria. 

 

5.2. No dia 11 de março, às 10 hs., será divulgada, no mural da Secretaria do FIL e por email 

(aos inscritos), a ordem e os horários das entrevistas presenciais e individuais, as quais se 

realizarão nos dias 11 e 12 de março, das 14 às 16 hs., no próprio FIL. 

 

 

6. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 
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6.1. O resultado provisório será divulgado no mural da Secretaria do FIL e por email (a todos os 

inscritos), no dia 12 de março, às 17hs. 

 

6.2. O prazo para se recorrer do resultado provisório será o dia 13 de março, até as 18hs. O 

recurso deverá ser enviado para o email fil@unb.br com o título/assunto expresso: 

RESCURSO BOLSISTA – SEMANA DE FILOSOFIA 2020. Recursos enviados fora do 

prazo, ou sem o título/assunto exigido serão desconsiderados. 

 

6.3. O resultado final será divulgado, no mural da Secretaria do FIL, por email a todas(os) as(os) 

inscritas(os) e no site do FIL, no dia 16 de março, até as 10 hs. 

 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DAS(OS) BOLSISTAS 

 

7.1. Caberá as(os) bolsistas selecionadas(os) compor a comissão organizadora da Semana da 

Filosofia e participar de suas atividades, o que incluirá participação presencial, a ser 

regulada em forma de rodízio, durante todo o andamento das atividades da Semana de 

Filosofia, ocasião em que as(os) bolsistas participarão e farão as mediações dos debates, 

minicursos, conferências etc. 

 

7.2. Também se espera que as(os) bolsistas participem da realização do referido projeto editorial 

(a confecção de um livro acadêmico a partir dos textos apresentados pelos convidados). 

 

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Dúvidas sobre esta chamada poderão ser dirimidas pelo email fabio.nolasco@unb.br 

 

 

 

 

Comissão Organizadora da 47ª Semana de Filosofia da UnB 

Prof. Dr. Alex Calheiros 

Prof. Dr. Fábio Nolasco 

 

 

Brasília, 5 de março de 2020. 

mailto:fil@unb.br

