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EDITAL Nº 04/2021 
 
 

CONCURSO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

    O Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) faz saber que, de 
acordo com o Memorando Circular nº 713/2020 – PROGRAD, encontram-se abertas as inscrições para o 
concurso de monitoria voluntária (não-remunerada), visando o preenchimento de 1 vaga na disciplina 
de Introdução à Filosofia (IH 458). 

INSCRIÇÃO: 

  As inscrições serão feitas por meio do e-mail do presidente da banca (lucepi@uol.com.br), no período 
de 24 a 26 de maio de 2021. No e-mail deverão ser anexados o currículo e o histórico escolar oficial do 
discente. 

OS(AS) CANDIDATOS(AS) DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 

a- Ser aluno(a) regulamente matriculado em curso de graduação; 

b- Frequentar efetivamente o curso; 

c- Ter integralizado a disciplina Introdução à Filosofia no seu histórico escolar, com rendimento de 
aprovação; 

d- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do orientador, 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), após entrevista online com a banca e análise do currículo, inclusive do histórico 
escolar;  

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 31 de maio de 2021, com término previsto no final do período letivo 
de 2020-2, isto é, dia 28 de agosto de 2021. 

DA SELEÇÃO 

Num grupo de WhatsApp criado especialmente para essa atividade, será enviada uma prova de questão 
única, em arquivo formato “doc” ou “docx”, no dia 27/05/2021 às 14h. O candidato terá até uma hora 
para elaborar sua resposta e remetê-la de volta. O resultado será divulgado na manhã do dia 28/05/2021. 
 
TEMAS DA PROVA 
 
– Etimologia do termo “quinismo”. 
– A filosofia quínica na Grécia Antiga. 
– A origem socrática do “movimento quínico”. 
– Verdade [aletheia] para o pensamento grego. 
– Oposição entre quinismo e platonismo. 
– A vida verdadeira. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CASTIEL, L. D. Um ensaio sobre o cinismo: entre cães e ratos. In: CASTIEL, L. D.; XAVIER, C.; 
MORAES, D. R. de. À procura de um mundo melhor: apontamentos sobre o cinismo em saúde. Rio de 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2016 (p. 49-64). 
FOUCAULT, M. A coragem da verdade. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2011 (“Aula de 14 de março de 1984”, segunda hora, e “Aula de 21 de março de 1984”, início da 
primeira hora, p. 117-127) 
 
OBSERVAÇÃO: No ato da inscrição, os textos serão fornecidos em “pdf”. 
 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
Luiz Celso Pinho (Presidente) 
Danilo Bilate 
Walter Valdevino 
 

Departamento de Filosofia-UFRRJ, em 12 de maio de 2021 

Prof. Dr. Francisco de Moraes 

Vice-Chefe do Departamento de Filosofia 


