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EDITAL DEFIL Nº 4, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Dispõe sobre a seleção de bolsista para a 
atividade de monitoria no Departamento de 
Filosofia, no 2º semestre letivo de 2022. 

 

O Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, torna público o presente 

Edital, que dispõe sobre a seleção de monitores remunerados para desenvolver atividades de 

Monitoria no Departamento de Filosofia, na modalidade presencial, durante o segundo semestre 

letivo de 2022, conforme Edital Prograd nº 102, de 21 de outubro de 2022 e a Portaria Prograd 

n° 07, de 26 de abril de 2017, que estabelecem as normas de funcionamento do Programa de 

Monitoria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

 

1. DA FINALIDADE E PÚBLICO ALVO 
 
O presente Edital tem por finalidade selecionar 3(três) estudantes regularmente matriculados 

nos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria nas disciplinas 

FIL611, FIL613 e FIL614 durante os meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 

2023. 

 

2. DO VALOR DA BOLSA, PAGAMENTO E CARGA HORÁRIA 
 
 2.1 O valor mensal das bolsas de monitoria é de R$300,00 (trezentos reais) e serão pagas da 
seguinte forma:   
→ meia bolsa (R$150,00) referente ao mês de dezembro/2022;  
→ meia bolsa (R$150,00) referente ao mês de janeiro/2023;  
→ uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de fevereiro/2023;  
→ uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de março/2023  
 
2.2 O pagamento da bolsa mensal será efetuado sempre no mês subsequente ao da realização 
das atividades da monitoria, com base na frequência atestada junto ao Sistema de Controle de 
Bolsistas da UFOP.   
 
2.3 Carga Horária de 15 horas/semanais. 
 
3.  DAS DISCIPLINAS E COORDENADORES    
 
As disciplinas contempladas com bolsa de monitoria durante o 2º semestre letivo de 2022 são: 
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→ FIL611 - História da Filosofia I: Filosofia Grega I, ministrada pelo professor Guilherme 
Domingues da Motta;    
→ FIL613 - Lógica I, ministrada pelo professor Guilherme Araújo Cardoso; 
→ FIL614 – História e Cultura Grega, ministrada pela professora Guiomar de Grammont 
 
4.  DOS PRÉ-REQUISITOS   
 
4.1   Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação da Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP);  
 
4.2 Ter concluído a(s) disciplina(s) objeto da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s), com 
nota igual ou superior a 7.0 (sete);  
  
4.3 Ter disponibilidade de tempo para cumprir carga horária de atividades de 15 horas semanais, 
não coincidente com os horários das disciplinas em que esteja matriculado (a), para desenvolver 
as atividades propostas no projeto de monitoria;  
 
4.4 Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas dos Programas de 
Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver atividade remunerada que exista alguma 
legislação restritiva na UFOP.   
 
4.5 Ter coeficiente geral igual ou maior que 6.0 (seis);  
 
4.6 É vedado ao bolsista o acúmulo de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e/ou extensão, 
remuneradas ou não, cuja carga horária total das atividades supere 54 horas 
 
5. DAS INSCRIÇÕES  
 
5.1 As inscrições estarão abertas no período de 16 de novembro a 5 de dezembro de 2022.   
 
5.2   Os interessados devem encaminhar os documentos descritos abaixo, exclusivamente por e-
mail, com o assunto “Inscrição Monitoria”, dentro do prazo estabelecido.   
→ Histórico escolar atual;   
→ Atestado de matrícula recente;   
→ Uma carta de intenções, expondo as razões pelo interesse da vaga com proposta de atividades 
que poderão ser oferecidas para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes na 
disciplina; 
→ Para a disciplina FIL614 deve ser enviado um vídeo curto e um PowerPoint, conforme descrição 
no item 6 do presente edital. 
 
5.3 Os interessados devem encaminhar os documentos listados, diretamente para e mail do 
professor responsável pela disciplina de interesse, conforme apresentado a seguir: 
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guilherme.motta@ufop.edu.br para a disciplina FIL611;  
guilherme.cardoso@ufop.edu.br para a disciplina FIL613; 
defil@ufop.edu.br  para a disciplina FIL614 
  

6. DA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
 
A seleção será feita da seguinte forma: 
6.1 A primeira etapa consiste na seleção e classificação por meio da análise da documentação 
enviada pelo estudante no ato da inscrição. Serão considerados os pré-requisitos indicados nos 
itens 4 e 5 do Edital.  
 
6.2 Para as disciplinas FIL611/ Guilherme Domingues da Motta e 613/Guilherme Araújo Cardoso 
haverá uma entrevista com os professores responsáveis.  
Entrevista com o professor Guilherme Motta no dia 6 de dezembro de 2022, às 14h, no prédio 
do IFAC do centro histórico para os inscritos(as) na disciplina FIL611. 
Entrevista com o professor Guilherme Araújo no dia 9 de dezembro de 2022, de 9h30 às 12h, no 
prédio do IFAC do centro histórico para os inscritos(as) na disciplina FIL613. 
 
6.3 Para a disciplina FIL614/Guiomar de Grammont o candidato deverá enviar um vídeo curto e 
um PowerPoint, no ato da inscrição, até o dia 5 de dezembro de 2022, para o e-mail 
defil@ufop.edu.br .  Um vídeo curto, com um breve fala, de no máximo dois minutos, sobre como 
se deu a passagem do mito para a filosofia, acompanhado por um PowerPoint sobre o tema 
abordado no vídeo feito pelo próprio candidato(a).  
 

7. DO CRONOGRAMA   
ATIVIDADE DATA 

Divulgação do edital 16 de novembro de 2022 

Inscrições 16 de novembro a 5 de dezembro de 2022 

Entrevistas Dia 6/12 com professor da disciplina FIL611 (14h)  
Dia 9/12 com o professor da disciplina FIL613 (de 9h30 às 12h) 

Resultado Final Até 9 de dezembro de 2022 

 
 

GUILHERME DOMINGUES DA MOTTA 
Responsável pela Monitoria da disciplina FIL611 

 
GUILHERME ARAÚJO CARDOSO 

Responsável pela Monitoria da disciplina FIL613 
 

GUIOMAR DE GRAMMONT 
Responsável pela Monitoria da disciplina FIL614 
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