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Universidade Federal da Bahia

        Pró-Reitoria de Graduação
         Programa de Educação Tutorial

  
Edital Nº 04/2022 – PET/UFBA 

  
SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)  

  
A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do
processo de seleção de tutor(a) para o Grupo PET Filosofia, com vistas ao preenchimento de uma
(01) vaga, de acordo com o estabelecido na Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, da Portaria
MEC nº 591, de 18 de julho de 2009, com as alterações da Portaria MEC nº 975, de 27 de julho de
2010 e alterações da Portaria MEC n° 343, de 24 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da
União de 25 de abril de 2013. 
 
1. Das condições de participação 
  
1.1.  Poderá  se  candidatar  ao  cargo  de  tutor(a)  PET,  o(a)  docente  que  atender  aos  seguintes
requisitos:  
  
a) Pertencer ao quadro permanente de professores(as) do Departamento de Filosofia da UFBA – em

regime de dedicação exclusiva – e ministrar componentes curriculares para o curso de Filosofia. 
b) Ter titulação de Doutor(a), comprovada através de diploma com os devidos registros no verso;
c) Comprovar atuação efetiva em cursos e atividades de graduação nos 3 (três) últimos anos;  
d) Comprovar envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão nos 3 (três) últimos anos;
e) Comprometer-se a dedicar  carga horária  semanal mínima de 10 (dez) horas às atividades do

grupo, sem prejuízo das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.  
f) Não acumular o recebimento de qualquer tipo de bolsa
  
1.2.  A atuação efetiva  em cursos  e  atividades  da graduação será aferida  a  partir  de disciplinas
oferecidas, orientação de monitoria, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, atuação
em programas ou projetos de extensão, e participação em conselhos acadêmicos, os quais poderão
ser  comprovados  mediante  o  Currículo  Lattes  do(a) candidato(a),  juntamente  aos  documentos
comprobatórios de cada atividade. 
  
1.3. O período de exercício das atividades comprovadas não necessita ser ininterrupto, de tal forma
que professores(as) que tenham se afastado da instituição para realizar estágio ou outras atividades
de ensino, pesquisa e extensão não estão impedidos de exercer a tutoria.  

  
2. Da apresentação das candidaturas 
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2.1.  As  candidaturas  deverão  ser  elaboradas  na  forma  de  uma  carta  apresentação  dirigida  à
Comissão de Seleção do(a) novo(a) tutor(a) do PET Filosofia. 
  
2.2. Em anexo à carta apresentação deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
  
a) Formulário de inscrição de seleção (ANEXO I);  
b) Cópia do diploma de Doutor(a), frente e verso, devidamente registrado ou revalidado e expedido

por instituições de ensino superior nacional na forma da legislação vigente;  
c) Cópia da carteira de identidade e CPF ou carteira de motorista com CPF, frente e verso; 
d) Currículo Lattes atualizado com os documentos comprobatórios, em 1ª via;  
e) Declaração emitida pelo Departamento de Filosofia, para fins de comprovação da aderência do(a)

candidato(a) às disciplinas ministradas;  
f) Uma carta de intenções expondo: 
 

I. Breve  descrição  do  que  o(a) candidato(a) entende  por  Educação  Tutorial  em  geral  e
especificamente em relação ao grupo ao qual pretende candidatar-se;  

II. As  razões  do  interesse  em  ser  tutor(a),  demonstrando  conhecimento  das  diretrizes  do
Programa (explicitadas na Portaria 976, de 27 de julho de 2010, com alterações da Portaria
MEC n° 343, de 24 de abril de 2013,  do MEC/SESu) e evidenciando a adequação do(a)
candidato(a) ao perfil exigido;   

III. Referências  explícitas  de  como  o(a) candidato(a) pretende  conduzir  o  trabalho  de
operacionalização das atividades previstas no Planejamento Anual do grupo, já aprovado
pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos PET UFBA (ANEXO II);  

IV. Proposta de Planejamento Anual 2023 para o grupo PET ao qual pretende candidatar-se .  
  
2.3. Todos os documentos citados no item 2.2 deverão ser digitalizados (em formato PDF) e
enviados para o e-mail petprograd@ufba.br, com o seguinte assunto: “SELEÇÃO DE TUTOR –
PET FILOSOFIA”. 
  
2.4. O  Comitê Local  de Acompanhamento e Avaliação dos PET UFBA enviará e-mail  ao(à)
candidato(a) para fins de homologação de sua inscrição.   
  
2.5. Serão desconsiderados os e-mails enviados após o período de inscrição, conforme item 6
deste edital.  
  
3. Da fundamentação da apresentação das candidaturas 
  
3.1. MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS DO PET: Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf>. 
3.2. Portaria Nº 976, DE 27 DE JULHO DE 2010, do MEC/SESu: Disponível em 
<http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_976_2010.pdf >. 
3.3. Portaria Nº 343, DE 24 DE ABRIL DE 2013, do MEC/SESu: Disponível em 
<http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_343_2013.pdf>. 

4. Da Comissão de Seleção  
  
4.1. A seleção será conduzida pela seguinte comissão:  
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a) Dois tutores dos grupos PET a serem indicados pela PROGRAD;  
b) Um representante do quadro docente do curso de Filosofia; 
c) Três representantes estudantis do PET Filosofia da UFBA, a ser indicado por seus pares; 
d) Um representante da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
  
5. Do processo seletivo 
  
5.1. A avaliação será dividida entre as seguintes fases: 
a) Avaliação do Currículo – PESO 3; 
b) Avaliação da Carta de Intenções e Proposta de Planejamento Anual 2023 – PESO 3; 
c) Avaliação da Entrevista – PESO 4.  
  
5.2. Em caso de empate entre candidatos(as), os critérios de desempate serão os seguintes:  
 
a) Idade mais elevada, de acordo com o parágrafo único do Art. 27 da Lei nº 19.741/03 (Estatuto do
Idoso); 
b) Maior tempo de experiência (comprovada) em docência no Ensino Superior; 
  
6. Dos prazos  
  

Datas  Etapas  
25/07/2022 Publicação do edital  
25/07/2022 a 14/08/2022 Período de inscrição  
15/08/2022 Publicação da lista de inscrições deferidas   
16/08/2022 a 17/08/2022 Período para recursos ao indeferimento das inscrições  
19/08/2022 Homologação das inscrições após julgamento dos 

recursos  
23/08 Entrevistas do(a)s candidato(a)s   

24/08 Divulgação do resultado preliminar  
25 a 26/08/2022 Período para recursos ao resultado preliminar  
30/08/2022 Publicação do resultado dos recursos e do resultado final 

da seleção  
Agosto de 2022 Homologação do resultado final da seleção pelo  

CLAA 
  
6.1. A análise da documentação e as entrevistas dos candidatos ocorrerão em local a ser definido e 
publicado no endereço eletrônico (https://prograd.ufba.br/bolsas-pet-programa-de-educacaotutorial),
além de comunicado diretamente aos candidatos pelo e-mail utilizado na inscrição. 
  
7. Do resultado da seleção  
  
7.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.   
  
7.2. O resultado final da seleção será divulgado em 15 de agosto de 2022, no endereço eletrônico: 
https://prograd.ufba.br/bolsas-pet-programa-de-educacao-tutorial. 
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8. Dos recursos  
  
8.1.  Os recursos deverão ser enviados por e-mail conforme as instruções que seguem:  
a) Os recursos ao indeferimento da inscrição e ao resultado preliminar dever ser encaminhados

para o e-mail petprograd@ufba.br conforme o cronograma estabelecido no item 6;  
b) Os recursos tratados na alínea anterior deverão ser redigidos com as suas perspectivas razões de

recursos e pedidos, bem como dirigidos à Comissão de Seleção do novo(a) tutor(a) do PET
Filosofia. 

  
9. Das disposições gerais  
  
9.1. Os casos omissos serão tratados pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos PETs
UFBA e pela Comissão de Seleção;  
9.2. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail petprograd@ufba.br; 
9.3. A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da documentação
de inscrição implicará a desclassificação do(a) candidato(a).  
 
  

Salvador, 25 julho de 2022.  
  
 
 
Penildon Silva Filho 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

Nome do (a) Candidato (a): 
 
Data de Nascimento: 
 
Departamento do Candidato (a): 
 
Matrícula (SIAPE) do Candidato (a): 
 
Endereço  

Rua:  

Nº:                             Apto.:                                         Complemento:  

Bairro:                                                           Cidade:                                                UF:  CEP:

Fone residencial: (   )                               Celular: (    )  

E-mails: 

CPF nº: 
 
RG nº:  
 
Órgão de Expedição:  
 
Data de Expedição: 
 
Título de Eleitor nº:  
 
Zona:                                                              Seção: 

 Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital Nº /2022 – PET/UFBA. 
Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem 
como dos documentos anexados, considerando as implicações para os propósitos do Programa de 
Educação Tutorial (PET) e Interlocução PET na UFBA na seleção para o Grupo PET Filosofia. 
 

 
Salvador, ______ de _____________ de 2022.  

  
 

_____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO II
PLANEJAMENTO ANUAL 



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2022

Informações do Planejamento
IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Grupo:
FILOSOFIA Curso específico PT UFBA 578853

Tutor:
JULIANA ORTEGOSA AGGIO

Ano:
2022

Somatório da carga horária das atividades:
1189

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
O planejamento de atividades para o ano de 2022 do Grupo PET Filosofia apresenta atividades
diversas que contribuem não só para a elevação da qualidade da formação acadêmica de petianas e
petianos do grupo e de estudantes dos cursos de graduação do curso de Filosofia da UFBA, mas
também para a sociedade como um todo, e que tais atividades estimulam a formação de profissionais
com qualificação técnica, científica e acadêmica. Há ainda uma notória tendência do grupo à
interdisciplinaridade, uma vez que o PET-Filosofia realiza atividades com outros grupos PETs e
ainda tenta dialogar com outras áreas do conhecimento, o que é bastante importante para o
fortalecimento do Programa de Educação Tutorial. Vale salientar ainda a preocupação do grupo em
manter a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que pode ser observado através de
diversas atividades que contemplam simultaneamente mais de um entre esses três pilares. Assim,
apresentamos um planejamento maduro, fruto de uma integração maior entre bolsistas (e tutora),
um bom entrosamento oriundo de uma vivência maior entre seus membros, mesmo diante das
adversidades provocadas pela atual pandemia do Covid-19.

Resultados gerais:
Com a pandemia, tivemos que nos adaptar à realização virtual das atividades e conseguimos, com o
empenho exemplar de todos os petianos e petianas, realizá-las com qualidade significativa, o que se
vê no aumento de público participando e seguindo as mídias sociais do PET Filosofia. Nesse ano de
2022, são 13 atividades propostas em equilíbrio no que se refere ao tripé ensino, pesquisa e
docência. Por fim, esperamos retornar no modo presencial ou, ao menos, híbrido, no segundo
semestre de 2022. Todavia, já estamos preparados para realizar todas as atividades no modo virtual
sem perda significativa da qualidade e, ainda assim, alcançando um bom público e ampliando o
caráter extensionista da filosofia.

Atividade - CICLO DE LEITURA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



80 07/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
A filosofia é uma área do conhecimento que deixa e se faz ver em vários aspectos do nosso cotidiano.
Tendo conhecimento disso, o PET-Filosofia busca cada vez mais desenvolver atividades que
cumpram com esse caráter interdisciplinar da filosofia. Desse modo, o CICLO DE LEITURA surge da
aproximação da filosofia com a literatura, estando uma como base e desenvolvimento para
compreensão da outra. Procurando fortalecer o pilar da extensão do PET-filosofia, a atividade busca
assim romper com a fronteira sempre de novo demarcada entre a Academia e a comunidade em
geral, buscando fazer dialogar estes dois saberes, o filosófico e o literário, e conduzir um processo
de duas vias (comunidade e integrantes do PET) de ensino/aprendizagem de filosofia através da
literatura. Cabe lembrar que alguns representantes de peso da história da filosofia tiveram esta
preocupação na própria construção de suas obras (o filósofo francês Jean-Paul Sartre, por exemplo,
autor também de novelas, romances e peças de teatro, ganhador do Nobel de literatura), de modo
que a compreensão de suas teorias já se fazem necessariamente através da filosofia e da escrita
literária.

Objetivos:
Esta atividade tem como objetivo demonstrar na prática a relação da filosofia com outras disciplinas.
Também pretende promover uma aproximação entre o Grupo PET e diversos públicos possíveis
(idosos, crianças, jovens, homens, mulheres) que possam ter interesse e a necessidade de ter uma
vivencia com ciclo de leitura que busque aproximar o cotidiano, a filosofia e a leitura. Ademais, essa
atividade também pretende demostrar como a leitura filosófica pode ser tomada em um viés
descontraído e até mesmo com um caráter mais lúdico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em três etapas: primeiro os bolsistas do PET Filosofia irão procurar uma
comunidade local ou um público alvo especifico que tenham uma demanda por debates filosóficos e
literários e realizar um diagnóstico, por meio de questionários, buscando uma obra que melhor se
adapte ao público. Em segundo, os bolsistas planejarão um ciclo de leitura especifico para esse
público, aberto a uma variação de temas, a depender da necessidade apresentada pelo publico alvo.
Por fim, a atividade será realizada em quatro encontros, para que os temas surgidos possam ser
desenvolvidos de maneira adequada com base no diálogo suscita por uma obra literária e/ou
filosófica.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos, com essa atividade, contribuir para o alcance da filosofia em diversas esferas da nossa
sociedade. Esta, atualmente, está em um lugar de pouco prestigio social e o PET também tem como
dever explorar a possibilidade de diálogo entre a filosofia e a(s) comunidade(s). Ademais, também se
pretende com essa atividade oferecer experiências de qualidade para o público alvo, de modo que o
Ciclo de Leitura seja também uma porta de entrada para que esses desenvolvam os diversos temas
que permeiam suas vidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.



Atividade - BANCO DE MONOGRAFIAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 07/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Consiste na criação e manutenção de um espaço, no Site do PET-filosofia, para armazenamento e
disponibilização das monografias compostas como Trabalho de Conclusão de Curso em filosofia da
UFBA, por licenciandes e bacharelandes.

Objetivos:
Possibilitar um meio de divulgação dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de filosofia,
permitindo aos outros estudantes que estão em fase inicial ou intermediária de suas pesquisas de
monografia, bem como a toda a comunidade da Ufba e público externo, o acesso a material de
pesquisa que os possam servir de apoio aos seus estudos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As monografias solicitadas e arquivadas pelo Colegiado do curso de filosofia a cada final de semestre
serão repassadas para o PET que alimentará o Banco de Monografias, possibilitando assim, ao
estudante de filosofia a oportunidade de contar já, no fim de sua graduação, com sua primeira
publicação de trabalho científico (ainda que virtual).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade já consiste por si só em socialização de resultados de pesquisa, que proporcionará um
duplo benefício: para os autores dos trabalhos, que verão o árduo trabalho de toda uma vida
acadêmica publicado, inaugurando a possibilidade de articulações de debates entre autor(a) e
leitor(a); e, por outro lado, ao leitor(a), que encontrará fácil caminho de acesso gratuito a um
conteúdo filosófico que lhe interessa, produto de uma pesquisa orientada por docente do curso de
filosofia, ou que o apoie no percurso de uma senda que já fora percorrida pelo(a) autor(a).

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - CONGRESSO UFBA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
O Congresso da Ufba é um grandioso evento que tem como objetivo unir a comunidade acadêmica
(discentes e docentes de todas as graduações), mesmo que virtualmente por conta da pandemia,
para uma exposição do conteúdo produzido durante o ano, bem como criar um espaço para
apresentações artísticas e culturais voltadas para todos os discentes, docentes, funcionários e a
sociedade em geral. Representada pelas pró-reitorias, é a própria Universidade Federal da Bahia
que organiza este evento.

Objetivos:
Tendo em vista que a UFBA é a maior instituição de ensino da Bahia e também a principal produtora



de pesquisa do Estado e da região do Nordeste, a proposta desta atividade é dar visibilidade a todos
os tipos de produção acadêmica e criar um ambiente propício ao diálogo e troca de conhecimento.
Desta maneira, o Programa de Educação Tutorial, incluindo o PET-Filosofia, ganha espaço para
apresentar e divulgar suas atividades realizadas com a comunidade da graduação, assim como os
trabalhos de pesquisa realizados por seus membros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada, em parte, em conjunto com outros grupos PET da UFBA, num espaço
reservado para o Programa, e individualmente com apresentações de comunicações dos petianos
sobre as atividades do PET a serem escolhidas no período de inscrição. É obrigatória a participação
de todos os petianos, mesmo que não apresentem trabalho.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Propiciar o diálogo entre as diversas instâncias do conhecimento, bem como permitir uma maior
visibilidade a todas as produções acadêmicas, em especial ao Programa de Educação Tutorial, tanto
nas suas respectivas comunidades de graduação quanto na Universidade como um todo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - CINEMA E FILOSOFIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 07/08/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Cinema e Filosofia é uma atividade que visa, por meio dos filmes e dos debates realizados através
deles, contribuir amplamente para a discussão acerca das questões contemporâneas, bem como dos
conceitos filosóficos com a comunidade externa. Nesta atividade, o cinema é um forte aliado para
estimular o pensamento crítico-reflexivo, conceitual, estético, aliando filosofia e arte na sua
expressão cinematográfica.

Objetivos:
O objetivo desta atividade é estabelecer uma relação entre filosofia e cinema, de uma forma ampla e
acessível, estimulando a capacidade reflexiva na medida em que se faz o uso de elementos da arte
cinematográfica para introduzir um debate acadêmico substancial mas acessível, tendo em vista ser
uma atividade de extensão, contribuindo assim para a formação dos bolsistas do grupo e dos
participantes em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET-Filosofia conduzirá um debate filosófico junto à comunidade, a partir de um tema que
permita um diálogo pertinente acerca das questões mais relevantes do pensamento filosófico por
meio do cinema. Visa-se assim ao desenvolvimento do pensamento reflexivo, crítico e um novo olhar
sobre temas e conceitos debatidos em nossa época. Serão resgatados filmes que, dentro da
especificidade cinematográfica, propiciem uma reflexão conceitual-filosófica. Trata-se de ler
filosoficamente elementos estéticos de terminado filme e de fazer uso de conteúdos ou questões
presentes no filme como pretexto para suscitar uma conversa filosófica. Serão realizadas duas
sessões, em locais diferentes ou virtualmente por meio de alguma plataforma digital, a depender das



condições de segurança sanitária.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que o Cinema e Filosofia, por ser uma atividade caracterizada pela extensão e que visa
acesso maior à comunidade externa à universidade, contribua e enriqueça a discussão, por meio do
aporte filosófico suscitado pelo debate, bem como pela participação da comunidade externa, que
contribui para uma discussão interdisciplinar sobre as questões abordadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os participantes serão consultados e será feita uma reunião entre os membros do grupo PET e a
comissão realizadora, para que sejam expostas as falhas na organização e realização do evento,
buscando corrigi-las para as edições futuras.

Atividade - ENTRE O PASSADO E O FUTURO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 07/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na organização anual de um evento, podendo ser realizada mais uma edição no
ano. com modelos e temáticas específicas flexíveis, que, entretanto, girem em torno de um núcleo:
pensar o tempo presente e suas urgências reflexivas, a saber, questões de gênero e sexualidade;
filosofia como modo de vida, filosofia como terapêutica, filosofia como atitude crítica, filosofia e
feminismo, filosofia e decolonialismo, filosofia africana e filosofia negra, filosofia menor ou marginal;
ensino de filosofia à distância: perdas e ganhos? Filosofia e Antropoceno, filosofia ameríndia,
filosofias (Oriental, Africana, Latina); o papel da filosofia para compreender os desafios que a atual
pandemia do covid-19 nos coloca; filosofia e o mundo pós-pandemia covid-19; filosofia no mundo da
pós-verdade etc. A atividade Justifica-se pela necessidade, frequentemente apontada tanto por
estudantes quanto por professores, de suprir a lacuna existente no meio acadêmico do exercício
filosófico voltado ao presente.

Objetivos:
A atividade tem como objetivo a reflexão em meio à comunidade acadêmica a respeito da relação,
frequentemente negligenciada, entre a filosofia e certas questões contemporâneas e urgentes,
potencializando assim a prática da reflexão filosófica voltada ao momento presente, apoiando-se no
passado para pensar o futuro. Lembrando, aqui, que o nome da atividade, Entre o passado e o
futuro, inspira-se em livro homônimo de Hannah Arendt.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada através da organização de rodas de conversa, palestras, seminários, debates e afins,
de forma que se adequem à flexibilidade dos temas abordados. O intuito é promover o pensamento
acerca desses temas que tão de perto nos tocam e que sem embargo seguem marginalizados no
âmbito acadêmico: mais que o método, interessa à atividade a atualização do pensar filosófico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se da atividade o estabelecimento paulatino do exercício propriamente filosófico em meio
acadêmico, possibilitando, assim, experienciar a construção do pensamento vivo. Decorre-se de sua



realização a melhoria tanto da formação acadêmica quanto da pesquisa em filosofia realizada na
Universidade, que terá, sem dúvida, uma relação mais íntima com as questões propriamente sociais.
Neste sentido é mais que evidente também a contribuição para a educação, bem como para a
sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - FILOSOFIA NA ESCOLA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 09/08/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade acontece desde o ano de 2009 e é realizada em parceria com Instituições públicas do
ensino médio. Os bolsistas realizam, durante um mês, um acompanhamento das aulas ministradas
pelo professor de filosofia da instituição e promovem uma intervenção de acordo com o conteúdo
trabalhado. O formato desta intervenção é definido entre os bolsistas e o professor, podendo variar
entre uma aula expositiva, uma discussão acerca de um filme ou algo mais dinâmico. Para esta
edição, por conta da pandemia, o PET Filosofia poderá realizar vídeo-aulas em sua plataforma do
Youtube e IGTV ou será realizada presencialmente a depender da segurança sanitária. A intenção é
continuar uma aproximação entre os bolsistas e a filosofia no Ensino Médio fomentando experiências
como ministrar uma aula e também possibilitar que alunos que não tenham aulas ou que sintam
dificuldade de acompanha-las, tenham um espaço em que possam assistir conteúdos de filosofia no
horário que queiram e possam.

Objetivos:
Proporcionar aos bolsistas uma enriquecedora experiência com relação à docência da filosofia no
ensino médio. Desse modo, intenciona-se complementar, com uma perspectiva prática, os estudos
realizados anteriormente na atividade Filosofia e Ensino, bem como contribuir de forma bastante
significativa com a formação dos estudantes tendo em vista que muitos deles se tornarão professores
do ensino médio.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada petiano e petiana ficará responsável por criar um ou mais conteúdo de aula voltado para
assuntos de filosofia relevantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As aulas serão de,
no máximo, até dez minutos e poderão ser postadas em nossas redes socias: Youtube e IGTV. É
importante que os bolsistas usem uma linguagem acessível e didática para as plataformas escolhidas
e busquem também explorar as diversas praticas de ensino. Os vídeos, se forem feitos, poderão ser
postados quinzenalmente, a partir do segundo semestre de 2022.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Contribuir para o fortalecimento da relação entre o ensino médio e o ensino superior, ampliando a
presença e a visibilidade da UFBA e do PET Filosofia entre os alunos do ensino médio. Do mesmo
modo, intenciona-se que os bolsistas do PET, ao fim desta edição, tenham desenvolvido habilidades
de ensino e didática também úteis para os meios digitais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - MÓDULO DE ESTUDOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
150 07/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
O Módulo de Estudos, que se encontra no décimo terceiro ano consecutivo de realização, consiste
em um estudo aprofundado acerca de alguma temática filosófica previamente escolhida: uma
pesquisa de uma obra filosófica não trabalhada geralmente no curso de graduação, dadas as
especialidades do corpo docente. Tendo em vista que o currículo da graduação não consegue
abarcar todas as obras canonizada ou não como filosóficas, esta atividade busca suprir as lacunas
que aí podem ocorrer, e desta maneira proporcionar uma formação mais ampla e de qualidade
elevada para os participantes desta atividade. Os encontros são planejados previamente,
estabelecendo as datas em que as duplas de petianos/as apresentarão partes da obra.

Objetivos:
É uma atividade que busca proporcionar aos membros do PET-Filosofia e demais interessados uma
maior completude na formação acadêmica, bem como fomentar a autonomia da pesquisa e suprir
suas necessidades básicas, como a escolha e delimitação do tema da pesquisa, o problema, os
aspectos formais de um ensaio científico-filosófico, a capacidade de avaliação e o desenvolvimento
da capacidade de trabalho em grupo e individual, qualificando a pesquisa do/a petiano/a.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade iniciará com uma palestra inaugural, tratando da temática escolhida, ministrada pelo/a
docente convidado/a, especializado/a no assunto. Após a palestra, acontecerão reuniões quinzenais
entre os/as petianos/as e interessados/as em participar da atividade, nas quais será feita uma
discussão referente à leitura da bibliografia indicada. Ao final, as duplas de petianos/as que se
formaram para apresentar partes da obra deverá produzir um ensaio sobre a obra que, por sua vez,
será lido e avaliado por outra dupla. Assim, cada dupla produzirá um ensaio e também avaliará o
ensaio de outra dupla por meio de um parecer. Ambos, ensaio e parecer deverão ser publicados no
site do PET, tornando público o conhecimento adquirido durante a atividade e estimulando os/as
petianos/as a escrever e avaliar. Neste ano de 2022, a obra a ser estudada será "Por que amamos: O
que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor", de Renato Nogueira.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Incentivar a autonomia na busca e conhecimento de filósofos/as e áreas, temas e períodos históricos
da filosofia; ajudar na discussão e produção textual dos interessados; suprir lacunas que ocorram
eventualmente no currículo da graduação em filosofia; desenvolver a experiência do estudo
orientado diretamente por um especialista, envolvendo leitura, interpretação, produção de texto,
avaliação do ensaio produzido e comunicação oral, apresentando e debatendo acerca das produções
oriundas desta edição do Módulo. De imediato o grupo objetiva algumas produções resultantes do
Módulo: possível apresentação de comunicação na atividade SEMGRAD e/ou Congresso UFBA, e
artigo submetido à Revista Argumento (outras atividades do PET) e/ou publicado no site do PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - SEMGRAD

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 27/09/2022 29/09/2022

Descrição/Justificativa:
O Seminário de Graduação (SEMGRAD) tem como principal objetivo a criação de um espaço no qual
discentes da graduação em Filosofia de diversas Instituições possam apresentar os resultados de
suas pesquisas individuais. Durante o Seminário estes resultados serão submetidas a debates e
críticas, fomentando assim o amadurecimento das pesquisas. O Seminário é fundamental para o
desempenho e aperfeiçoamento gradual da atividade acadêmica. Fica a critério do petiano se irá
apresentar no SEMGRAD ou no Módulo de Estudos. Como requisito para apresentar no SEMGRAD,
ficou decidido que o petiano deve se estar cursando Tutoria I no mínimo.

Objetivos:
Abrir um espaço para que os graduandos do curso de Filosofia e aqueles que desenvolvem alguma
pesquisa com teor filosófico possam expor seu trabalho ao público, experienciando também o debate
e as críticas acerca do que for exposto, visando à preparação dos estudantes para apresentações de
trabalhos em sua carreira acadêmica. O evento pretende favorecer um livre ambiente de exposição,
reflexão e também de debate relativamente a estudos no campo da filosofia, através dos trabalhos
apresentados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O SEMGRAD ocorrerá em três dias, no mês de setembro. Na abertura do evento, será ministrada
palestra de professor do Departamento de Filosofia da UFBA ou de outra Universidade, enfatizando
temas atuais relativos à pesquisa filosófica. Nos demais momentos haverá comunicação de 15
minutos de estudantes previamente inscritos e que tenham seus trabalhos aprovados, seguido de
debate. Os pós-graduantes serão convidados para participarem coordenando as mesas de
comunicação e fomentando o debate, o que qualificará a pesquisa dos graduandes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade contribui para o reconhecimento e intercâmbio da produção de pesquisa em Filosofia na
UFBA e demais Instituições de ensino superior. Indo além, ao proporcionar à graduação a realização
de comunicações e palestras, o grupo PET-Filosofia estimula ainda mais a produção discente ao
propiciar um espaço em que todos e todas possam apresentar suas pesquisas individuais, além da
interlocução com a pós-graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - PODCAST PET-FILOSOFANDO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



120 04/01/2022 04/12/2022

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na produção de episódios mensais de podcast que serão disponibilizados
gratuitamente visando um maior contato com o público externo da universidade com a temática
filosófica. Utilizando as plataformas de publicação de material audiovisual disponíveis na rede, além
daquelas de responsabilidade do PET, a atividade pretende dar conta da insistente cobrança
direcionada à Universidade no contexto político atual em relação à extensão de sua produção e o
alcance mais imediato da comunidade externa.

Objetivos:
O PODCAST PET-FILOSOFANDO busca tratar de temas filosóficos de uma maneira informal, visando
um maior alcance deste tipo de discussão, que se mantém sempre tão fechada ao meio acadêmico.
Assim, tem-se como objetivo com esta atividade levar o conhecimento filosófico, este bem cultural da
humanidade, ao maior número possível de interessados, numa linguagem objetiva e acessível,
emulando o interesse pela própria filosofia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Atividade ocorrerá uma vez ao mês, podendo trazer um(a) convidado(a) para discutir juntamente
com o grupo PET sobre algum assunto pertinente ao estudo filosófico. A conversa será gravada e
disponibilizada nos principais meios digitais, como o Site, o Instagram, o Facebook. O material a ser
adquirido com o Custeio para viabilizar a gravação e toda a logística serão de responsabilidade do
PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que esta atividade contribua para um maior contato da sociedade em geral com a
Filosofia, trazendo melhorias no que tange ao desenvolvimento crítico e reflexivo, emulando uma
inserção numa vivência cívica mais participativa e autônoma. Ademais, pretende-se criar um espaço
permanente de comunicação de conteúdo filosófico com a comunidade. Quanto aos petianos em
particular, a atividade os colocará no ambiente da produção de material midiático, enriquecendo sua
formação: e ainda poderão ser realizadas futuras parcerias com outros PETs, possibilitando a
interdisciplinaridade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - BOLETIM

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 07/03/2022 07/09/2022

Descrição/Justificativa:
O Boletim é pensado com a proposta de uma edição anual de um informativo no qual serão expostas
as atividades que foram e que serão realizadas no período de cada semestre letivo, os eventos em
que o Grupo participará, desde que sejam de caráter filosófico, a fim de despertar a curiosidade dos
interessados pela filosofia, bem como dos estudantes da graduação. Conterá também informações
importantes sobre o departamento de filosofia, como também as chamadas de editais para
submissão de artigos em revistas, seleções, e pequenos textos, crônicas, entrevistas ou poemas de



alunos da graduação. Uma versão será produzida no início do semestre, visando à distribuição na
atividade Prolegômenos.

Objetivos:
Realizar a divulgação das atividades do PET-Filosofia UFBA e do curso de Filosofia para a
comunidade acadêmica e a comunidade externa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada tendo como base o planejamento anual do grupo, os eventos da graduação
e as notícias relacionadas ao curso de Filosofia. A edição será realizada no período de recepção aos
calouros, expondo as atividades que serão trabalhadas posteriormente.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Divulgar as atividades que estão sendo desenvolvidas no PET-Filosofia UFBA, objetivando atrair
público, e consequentemente, boa participação nos eventos organizados pelo grupo. Espera-se ainda
que o Boletim cumpra a sua finalidade e leve informações àqueles e àquelas que se mostram
interessadas(os) pela filosofia, aumentando deste modo a participação dos discentes e docentes na
discussão filosófica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - FILOSOFIA E ENSINO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
72 22/02/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Voltando-se para a prática pedagógica e do ensino de filosofia, a atividade visa abarcar eixos
indispensáveis para o/a estudante de filosofia, a saber, pesquisa e ensino. A atividade Filosofia e
Ensino, vinculada à atividade Filosofia na Escola, tem como foco a experiência da docência no ensino
médio, amparada na necessidade de promover a pesquisa desta prática no intuito de fomentar um
enriquecimento teórico acerca da docência em filosofia, tanto para os/as petianos/as quanto para
discentes da graduação que também desejarem participar.

Objetivos:
A atividade Filosofia e Ensino tem como objetivo principal auxiliar na preparação dos/as
graduandos/as em filosofia para a docência, sobretudo no ensino médio. De uma maneira geral, a
formação em filosofia conduz ao magistério, seja este exercido no ensino médio ou no ensino
superior. Ao lançar-se na pesquisa sobre a prática pedagógica, o PET-Filosofia busca ainda o
aperfeiçoamento da formação discente do ensino superior, o que, em longo prazo, poderá influenciar
na qualidade da docência de filosofia no ensino médio e em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de encontros mensais, esta preparação ocorrerá em duas etapas que se repetirão a cada
encontro: o estudo de material bibliográfico ou eletrônico acerca do ensino de filosofia e a posterior
discussão acerca dos temas estudados. Objetivando um enriquecimento teórico, pretende-se utilizar
como material de estudo desde artigos acadêmicos a textos e vídeos acerca da didática em sala de



aula. Serão convidados para esta construção pedagógica, para o espaço do PET ou virtualmente por
meio de plataformas digitais, os/as professores/as do ensino médio que posteriormente estarão
envolvidos/as na atividade Filosofia na Escola, para envolvê-los já, antes da intervenção dos bolsistas
na segunda etapa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a pesquisa sobre a prática pedagógica e o aperfeiçoamento da formação dos/as estudantes do
ensino superior, espera-se uma elevação em longo prazo da qualidade da docência de filosofia no
ensino médio, assim como promover um enriquecimento no aprendizado dos alunos de filosofia das
escolas participantes da atividade Filosofia na Escola.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - REVISTA ARGUMENTO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 02/08/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Em sua 19. edição, a Revista Argumento (eletrônica desde a edição anterior) vem, a cada ano, se
consolidando no meio acadêmico. Desde 2008 o PET-Filosofia assumiu uma parceria com o
Departamento de Filosofia na produção desta Revista. O periódico se destina à publicação de
trabalhos de graduandos e pós-graduandos em Filosofia das diversas Instituições de ensino. A
Revista Argumento é uma excelente oportunidade para os bolsistas publicarem alguns dos
resultados de seus trabalhos de pesquisa, sendo estes submetidos aos mesmos critérios de seleção
aplicados aos demais autores que submetem pelo edital da revista.

Objetivos:
Uma das principais metas desta iniciativa é o estímulo à iniciação científica, não só aos bolsistas,
mas também a todo o corpo discente das diversas Instituições de ensino de Filosofia, uma vez que a
iniciação científica é uma das principais atividades acadêmicas que compõe a formação do
graduando em Filosofia e que o projeta para a realização de uma trajetória acadêmica de pesquisa
na pós-graduação. O periódico é, portanto, um espaço de publicação destinado aos novos
pesquisadores da área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O processo de desenvolvimento da Revista, que vai desde a elaboração do chamado para submissão
de artigos, até sua triagem e encaminhamento aos pareceristas, está a cargo do grupo Pet-Filosofia,
que se encarrega também da editoração dos artigos e manutenção da plataforma que abriga a
Revista.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A Revista Argumento tem como uma de suas metas a participação crescente e significativa do meio
acadêmico nas publicações, de modo que a Revista possa auxiliar no desenvolvimento e no



intercâmbio de pesquisas, dentro e fora da Universidade, bem como o aumento da quantidade e
qualidade das produções discentes de graduandos e pós-graduandos em filosofia da UFBA.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade, procurando encontrar as falhas na organização e efetivação da
atividade, de modo que esta possa ser aprimorada visando a realizações subsequentes.

Atividade - ENAPET, ENEPET, EBAPET e INTERPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
87 01/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
A cada ano acontecem os Encontros dos grupos PETs no âmbito nacional (ENAPET), regional
(ENEPET), estadual (EBAPET) e institucional (Interpet), no intuito de promover grupos de estudos,
seminários, mesas redondas, assembleias, exposições de atividades desenvolvidas pelos diversos
grupos e outras ações pertinentes ao campo de atuação do programa. Em tais Encontros, acontecem
ainda estudos e discussões sobre políticas públicas, formação do cidadão, temas ligados ao ensino e
novas tecnologias, incentivando principalmente o debate sobre ensino, pesquisa e extensão, de
forma multidisciplinar.

Objetivos:
Um dos principais objetivos dos Encontros é fortalecer o Programa através da criação ou
manutenção de um espaço de debates e discussões no nível local, regional e nacional. Para os/as
petianos/as, em especial, tais Encontros representam oportunidades de participação em debates
permanentes e amplos, envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade, favorecendo uma
integração maior entre os grupos PET, possibilitando diversas trocas de experiências e
conhecimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através de assembleias coordenadas por um/a tutor/a de grupo PET, ou até mesmo por petianos/as,
nas quais são discutidos diversos temas e questões que visam o aperfeiçoamento do Programa como
um todo, buscando sempre integrar nas atividades dos/as petianos/as a principal característica dos
grupos PET: a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Estas questões chegam à
assembleia depois de uma efetiva discussão nos GDTs temáticos que a antecipam. Com a exceção do
Interpet, os Encontros contam ainda com minicursos e oficinas. É um espaço que possibilita a cada
grupo PET compartilhar suas experiências através da apresentação de banners, cartazes, jornais
etc., fomentado o diálogo e a troca de informações entre os mesmos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Fomentar o diálogo entre as diferentes realidades vividas; promover uma articulação mais
qualificada, no sentido de incitar discussões acerca das demandas e problemas específicos, vindos
do cotidiano de cada grupo, que poderão servir de base para interlocuções futuras entre o MEC e
instâncias representativas nacionais dos Programas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em conjunto pelos membros do PET-Filosofia, na reunião ordinária quinzenal
após o término da atividade ou encontro, procurando encontrar as falhas na organização e
efetivação da atividade, bem como da participação dos/as próprios/as petianos/as de filosofia nos



encontros de modo que esta possa ser aprimorada visando realizações subsequentes.
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