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CONCURSO DE MONITORIA 

 
O Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) faz saber que, de 

acordo com o Memorando Circular nº 793/2021 – PROGRAD, encontram-se abertas as inscrições para 
o concurso de monitoria, visando o preenchimento de 1 vaga na disciplina de Estética II (IH 971): 
 
 
INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições serão feitas através do e-mail do presidente da banca (minicursoppgfil@gmail.com), no 

período de 10 a 13 de junho de 2021, até as 23:59h. No e-mail deverão ser anexados o currículo, o 
histórico escolar oficial do discente e uma dissertação sobre todos os tópicos elencados no Edital. 
 
 
OS(AS) CANDIDATOS(AS) DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:   
 
a- Ser aluno(a) regulamente matriculado(a) em curso de graduação;  
 
b- Frequentar efetivamente o curso;  
 
c- Ter integralizado as disciplinas de Estética I e II no seu histórico escolar, com rendimento de 
aprovação; 
 
d- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do(a) orientador(a), 
verificado junto à planilha de matrícula do semestre vigente. 
 
 
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
 
a- Será considerado(a) aprovado(a) no exame de seleção o(a) candidato(a) que obtiver nota média igual 
ou superior a 7 (sete) na dissertação e na entrevista online com a banca; 
 
b- Só será selecionado(a) o(a) candidato(a) aprovado(a) que obtiver maior número de pontos; 
 
c- Em caso de empate, o(a) candidato(a) que obtiver melhor conceito na disciplina será selecionado(a) e, 
persistindo o empate, será o(a) de melhor IRA. 
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VIGÊNCIA DA MONITORIA 
 

O início das atividades será em 16 de junho de 2021, com vigência por um período letivo, isto é, 
com término previsto para 28 de agosto de 2021. 
 
 
DA SELEÇÃO 
 

As entrevistas com os candidatos serão realizadas no dia 15/06/2021, a partir das 10h, numa sala 
virtual da plataforma de webconferência, cujo link será enviado por email ao candidato.  
 
 
TÓPICOS PARA A DISSERTAÇÃO  
(entregue por e-mail no ato da inscrição) 
 

• A Questão do gosto   
• A Questão do sublime  
• A Questão da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica  
• Ética e estética na filosofia africana  
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