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CONCURSO DE MONITORIA 
 
 
 O Departamento de Filosofia, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), faz saber que 
se encontram abertas as inscrições para o Concurso de Monitoria que visa ao preenchimento de 1 
vaga para atender à disciplina IH972 - Filosofia da Ciência I. 
 
 
INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão feitas através do e-mail do presidente da banca 
(robinson.guitarrari@gmail.com) a partir de 23 até as 23h59 de 28 de agosto. No e-mail, deverão ser 
anexados o currículo e o histórico escolar oficial do discente, bem como uma dissertação sobre um 
dos temas dos Tópicos de Dissertação, apresentados no presente Edital. 
 
 
REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

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 integralização, certificada em Histórico Escolar Oficial, da disciplina Filosofia da 
Ciência I (IH 972), com média igual ou superior a 7,0; 
 
d- Dispor de 12 horas semanais livres, compatíveis com os horários da disciplina e do 
orientador. 
 
 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
 

a- Será considerado(a) aprovado(a) no exame de seleção o(a) candidato(a) que obtiver nota 
igual ou superior a 7 (sete) tanto na dissertação como na entrevista online; 
 
b- Só será selecionado(a) o(a) candidato(a) aprovado(a) que obtiver maior número de 
pontos e não estiver exercendo atividade remunerada pela Instituição e/ou não receber bolsa 
de órgãos financiadores de pesquisa, que caracterize acumulação com a bolsa de monitoria 



(PIBIC, CNPq, FAPERJ e outras); 
 
c- Em caso de empate, o(a) candidato(a) que obtiver melhor conceito nas disciplinas será 
selecionado(a) e, persistindo o empate, será selecionado(a) o(a) candidato(a) com o melhor 
IRA. 
 
 

VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
O início das atividades ocorrerá em 20 de setembro de 2021, e seu término será no fim do período 
letivo 2021-1, isto é, no dia 21 de dezembro de 2021, sem possibilidade de renovação. 
 
 
DA SELEÇÃO 
 

A seleção do(a)(s) candidato(a)(s) se dará com base na(s) avaliação(ões) da(s) dissertação(ções) 
(cada candidato(a) deverá enviar a sua dissertação no ato da inscrição) e da(s) entrevista(s). A(s) 
entrevista(s) com o(a)(s) candidato(a)(s) será(ão) realizada(s) no dia 30/08/2021, a partir das 13h30, 
na sala virtual da plataforma de webconferência “Jitsi”; o link para acesso à sala é Monitoria Filosofia 
Da Ciência 2021 | Jitsi Meet 

 
 
TÓPICOS PARA A DISSERTAÇÃO  
(A ser entregue por e-mail no ato da inscrição) 
 
Considerando a bibliografia especificada neste Edital, desenvolva um dos seguintes temas: 
1) Aristóteles e Galileu sobre natureza, matemática e movimento. 
2) Os problemas lógico e psicológico da indução em Hume, segundo Popper. 
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