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EDITAL Nº 001/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR
ENTRADA NO 2º SEMETRE DE 2018 (AGOSTO)

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (Propesq) e do Curso de Pós-Graduação em Ética e Ensino de Filosofia, torna
público que estarão abertas, entre os dias 05 de maio de 2018 a 20 de maio de 2018, as
inscrições de candidatos para o ingresso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ética e
Ensino de Filosofia, aprovado em 29/07/2014, nos termos da Certidão Ad Referendum N.º
05/2014 e alterado nos termos da Declaração Ad Referendum de 17/04/2018, do Conselho
Diretor do Campus de Palmas e embasado na Resolução n°. 10 de 14 de março 2018, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), de acordo com a discriminação a
seguir.
1. DO CURSO
1.1. O curso segue as orientações previstas na Resolução n°. 10 de 14 de março 2018, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), que dispõe sobre as normas para a
criação, implantação e desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no âmbito
da Universidade Federal do Tocantins.
1.2. O curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ética e Ensino de Filosofia é gratuito e terá a
duração de 16 (dezesseis meses), no período de agosto de 2018 a novembro de 2019. Do
conjunto de 360h do Curso, 300h serão ministradas com aulas aos sábados continuamente,
das 08h:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 18h:00 e 60h serão ministradas no Mestrado
Profissional em Filosofia (Prof-Filo) no componente curricular que será ofertada às terçasfeiras a partir das 19h. Ressalta-se que os estudantes terão o período de 11/08/2019 a
30/11/2019 para a finalização e apresentação do Trabalho de Conclusão da Especialização.
a) Curso: gratuito
b) Atividade docente: não-remunerada
c) Órgão proponente: Curso de Licenciatura em Filosofia/Câmpus de Palmas
d) Modalidade: Pós-Graduação Lato Sensu
e) Nome do curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Ética e Ensino de Filosofia na
Educação Básica
f) Carga Horária Total: 360 horas
g) Tipo de Ensino: Presencial
h) Período de Realização: 11/08/2018 a 30/11/2019
i) Número de meses: 16
j) Períodos: matutino e vespertino, aos sábados.
k) Formato do Trabalho de Conclusão da Especialização: artigo científico, com defesa
pública. Sugere-se que o artigo siga as normas da Revista Perspectivas, disponível
em: http://revista.uft.edu.br/index.php/perspectivas
l) Número de docentes: 16 docentes da Universidade Federal do Tocantins.
m) Público-alvo: Portadores de diploma de curso superior, devidamente reconhecido
pelo MEC, que buscam aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades e
competências no campo da Ética e Ensino de Filosofia.

n) Número de Vagas: 20 (mínimo de 10 alunos para abertura do curso), sendo duas
vagas reservadas para os servidores técnico-administrativos da UFT.
1.3. Objetivos
a) Compreender os principais conceitos, princípios e formas de argumentação filosófica
no campo da Ética;
b) Identificar as diferentes propostas filosóficas deontológicas e consequencialistas,
considerando suas divergências e presença no debate ético atual;
c) Debater criticamente a articulação entre a prática docente em Filosofia na Educação
Básica e a Ética pressuposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais, conforme a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
d) Debater filosoficamente questões atuais da Ética relacionadas com a vida humana e a
biotecnologia;
e) Estimular a participação ativa nos debates sobre os Direitos Humanos e os princípios
normativos que regem a vida democrática.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1. O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ética e Ensino de Filosofia ofertará 20
(vinte) vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior. O procedimento
para o preenchimento das vagas ocorrerá mediante a classificação dos candidatos em
processo seletivo, conforme a seguinte sequência de requisitos:
2.2. Requisitos para as vagas com perfil específico (10 vagas)
2.2.1. Candidatos que lecionam disciplinas da área de Filosofia;
a) Documentos para a matrícula: Declaração de exercício docente na área de Filosofia,
na Educação Formal autorizada pelo MEC; cópia autenticada do diploma de graduação
frente e verso ou cópia autenticada do certificado de conclusão de curso; cópia do RG
e do CPF; cópia do título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou
certidão de quitação eleitoral; cópia de certidão de nascimento ou casamento;
Certificado prestação de Serviço Militar (para o sexo masculino); uma foto 3x4; carta
explicitando a intenção de pesquisa no decorrer do curso tendo em vista a elaboração do
trabalho de conclusão de Curso (TCC).
2.2.2. Candidatos egressos dos cursos de Filosofia reconhecidos pelo MEC;
a) Documentos para a matrícula: cópia autenticada do diploma de graduação frente e
verso ou cópia autenticada do certificado de conclusão de curso; cópia do RG e do
CPF; cópia do título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou
certidão de quitação eleitoral; cópia de certidão de nascimento ou casamento;
Certificado prestação de Serviço Militar (para o sexo masculino); uma foto 3x4; carta
explicitando a intenção de pesquisa no decorrer do curso tendo em vista a elaboração do
trabalho de conclusão de Curso (TCC).
2.3. Requisitos para as vagas com perfil amplo (8 vagas)
2.3.1. Candidatos portadores de diploma de curso superior; reconhecido pelo MEC, em
qualquer área;
a) Documentos para a matrícula: cópia autenticada do diploma de graduação frente e
verso ou cópia autenticada do certificado de conclusão de curso; cópia do RG e do
CPF; cópia do título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou
certidão de quitação eleitoral; cópia de certidão de nascimento ou casamento;
Certificado prestação de Serviço Militar (para o sexo masculino); uma foto 3x4; carta
explicitando a intenção de pesquisa no decorrer do curso tendo em vista a elaboração do
trabalho de conclusão de Curso (TCC).
2.4. Requisitos para os servidores técnico-administrativos da UFT (2 vagas)
2.4.1. Candidatos técnico-administrativos da UFT, portadores de diploma de curso superior;
reconhecido pelo MEC, em qualquer área;

a) Documentos para a matrícula: cópia autenticada do diploma de graduação frente e
verso ou cópia autenticada do certificado de conclusão de curso; cópia do RG e do
CPF; cópia do título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou
certidão de quitação eleitoral; cópia de certidão de nascimento ou casamento;
Certificado prestação de Serviço Militar (para o sexo masculino); uma foto 3x4; carta
explicitando a intenção de pesquisa no decorrer do curso tendo em vista a elaboração do
trabalho de conclusão de Curso (TCC).
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Período de Inscrição: 05/05/2018 a 20/05/2018
3.2. Todas as inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail
posgrad_filosofia@uft.edu.br. Para se inscreverem, os candidatos deverão enviar um email contendo todas as informações solicitadas nas instruções para inscrição (vide anexo I).
3.3. Não será aceita qualquer inscrição extemporânea; cabe ao candidato preencher
corretamente o formulário de inscrição; não será aceita a inscrição que não atenda aos
requisitos desse edital.
4. DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
4.1. O preenchimento das vagas ocorrerá por meio da classificação de todos os candidatos
em processo seletivo, realizado por meio de prova escrita a ser aplicada na UFT.
4.2. A prova escrita consistirá na redação de um texto dissertativo-argumentativo sobre um
tema específico, com limite máximo de 60 linhas. Serão avaliados a objetividade e espírito
crítico, o domínio do tema, a coerência e clareza do texto e o respeito à norma culta da
língua portuguesa, sendo atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) a cada candidato. O/a
candidato/a que obter nota inferior a cinco (5,0) pontos está desclassificado/a do presente
processo seletivo.
4.2.1 No momento da inscrição, cada candidato deverá escolher um, e somente um, dentre
os temas designados a seguir, para realizar sua prova:
4.2.3 Tema A: Ensino de Filosofia
Texto: O Mestre Ignorante: Cinco lições sobre a emancipação intelectual (RANCIÈRE,
2002, Capítulo 1).
Referência: RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante: Cinco lições sobre a emancipação
intelectual. (Trad: Lilian do Valle). Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
4.2.4 Tema B: Ética
Texto: Fundamentação da metafísica dos costumes (KANT, 2009, Seção I).
Referência: KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes (Trad.:
Guido Antônio de Almeida). São Paulo: Discurso Editorial/ Barcarolla, 2009 [1785].
4.2.5 Tema C: Política
Texto - Livro VII da República de Platão (PLATÃO, 2001)
Referência: PLATÃO. República. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbbenkian, 2001.
4.3 Realização da prova escrita
4.3.1 A prova escrita terá duração de 3 (três) horas e será realizada na UFT, Bloco J, das
09:00h às 12:00h do dia 09/06/2018, nas salas 104 e 105. Os candidatos deverão
comparecer ao local com 30 minutos de antecedência para conferência de documentos.
4.3.2 Para realizar a prova, o candidato deverá portar documento de identificação válido
com foto (RG, CNH, categoria profissional, CTPS), conforme indicado na ficha de

inscrição.
4.3.3 A Coordenação do processo seletivo fornecerá folhas para resposta dos candidatos, que
deverão trazer caneta esferográfica de cor preta.
4.3.4 Durante a realização da prova, não será permitida qualquer forma de consulta a
quaisquer materiais escritos ou em formato digital, bem como a utilização de telefones
celulares, pagers, notebooks, tablets e outros aparelhos eletrônicos. O candidato que infringir
esta proibição será desclassificado e estará automaticamente eliminado do processo seletivo.
4.4 Classificação
4.4.1 Todos os candidatos serão classificados em ordem decrescente de notas até
preencherem o número total de vagas designadas para cada perfil. Os candidatos excedentes
ao número de vagas comporão um cadastro de reserva único, o qual obedecerá à
classificação decrescente das notas.
4.4.2 Caso o número de candidatos inscritos em um determinado perfil ultrapasse o número
de vagas designadas e ainda existam vagas remanescentes em outro perfil, os candidatos do
cadastro de reserva serão remanejados para ocuparem as vagas ociosas. Este remanejamento
obedecerá à ordem de classificação do cadastro de reserva.
4.5 Matrícula
4.5.1 As matrículas serão realizadas nos dias 03 e 04 de agosto de 2018, na coordenação
do curso de Filosofia, das 08:30h às 11:30h e das 14:30h às 17:30h. No ato da matrícula,
o(a) candidato(a) deverá apresentar os documentos exigidos para o perfil de vaga escolhido.
4.5.2 A não realização da matrícula dos 20 (vinte) candidatos classificados no prazo
estipulado no cronograma ocasionará o preenchimento das vagas ociosas por candidatos do
cadastro de reserva.
5. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
27/04/2018
Abertura e publicação do edital
De 05 a 20/05/2018
Inscrição
25/05/2018 (no site da UFT)
Divulgação da lista de inscritos
09/06/2018
Processo seletivo (prova escrita)
14/06/2018 (no site da UFT)
Divulgação dos resultados
15/06/2018
Recursos
16/06/2018 até às 18h
Resultado dos recursos e classificação final
03/08/2018 e 04/08/2018
Matrícula
09/08/2018 e 10/08/2018
Matrícula da segunda chamada
11/08/2018
Início das aulas
5.1. Dos Recursos
a) Em caso de impetração de recurso, este deverá ser entregue na coordenação do curso
de Filosofia (localizada na UFT, campus de Palmas, bloco BALA 2, sala 14) pelo
candidato ou pelo seu procurador legal, das 09:00h às 11:30h do dia 15/06/2018,
argumentando e justificando os seus motivos. Não será encaminhada resposta
individual ao candidato, mas uma cópia poderá ser solicitada junto à coordenação do
curso. Não será aceito o pedido de recurso fora do prazo estipulado. Não será aceito
pedido de revisão de recurso.
6. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
6.1. As aulas ocorrerão conforme o cronograma aprovado pelo colegiado do curso. Qualquer
alteração que, porventura, venha a ocorrer terá de ser comunicada à coordenação após prévia
negociação entre o docente responsável pela disciplina e pós-graduandos.

6.2. O período de defesa pública será definido pelo coordenador do curso e pelo orientador,
considerando o prazo de 15 dias após a data da entrega, prazo mínimo para avaliação da
banca examinadora. O pós-graduando defenderá o seu TCC em formato de artigo após o
término das disciplinas tendo, portanto, o período de 11/08/2019 a 30/11/2019 para a
finalização e apresentação do Trabalho de Conclusão da Especialização.
6.3. A banca avaliadora será composta pelo orientador e dois docentes convidados, definidos
por consenso entre o orientador e o pós-graduando. Não haverá verba para financiamento
de passagens e diárias para docentes externos convidados para a participação nas bancas de
defesa.
6.4. Cronograma parcial das aulas e respectivos docentes:
CRONOGRAMA DAS AULAS E RESPECTIVOS DOCENTES 2018/II a 2019/II
Qt.
Disciplina
Docente
Período
Origem
Prof. Marco Aurélio
11/08/2018 UFT/Palma
1 Filosofia e Política I
Cardoso
25/08/2018
s
Filosofia e Política II
01/09/2018 UFT/Palma
2
Prof. Fábio Duarte
(Biopolítica)
15/09/2018
s
Fundamentos teóricometodológicos do Ensino
Prof. Alessandro
22/09/2018 UFT/Arraia
3
de Filosofia na Educação
Rodrigues Pimenta
06/10/2018
s
Básica
13/10/2018 UFT/Palma
4 Filosofia e Educação
Prof. Roberto Amaral
27/10/2018
s
Prof. Juliana Santana de
03/11/2018 UFT/Palma
5 Ética Fundamental I
Almeida e Kherlley Caxias
17/11/2018
s
Batista Barbosa
2018/II
Disciplina do Pro-Filo I
Prof. Eduardo Simões
UFT/Palma
6 Argumentação dialética e
TerçasSilva
s
retórica.
feiras
Elizângela Inocêncio
02/02/2019
Mattos
UFT/Palma
7 Ética Fundamental II
16/02/2019
Suely Mara Ribeiro
s
Figueiredo
Filosofia e Direitos
02/03/2019
UFT/
8
Prof. Oneide Perius
Humanos
16/03/2019
Palmas
Metodologia do Ensino
Prof. Raquel Castilho
30/03/2019 UFT/Palma
9
Superior
Souza e Rosemeri Birck
13/04/2019
s
Prof. José Soares das
27/04/2019 UFT/Palma
10 Bioética
Chagas e João Paulo
18/05/2019
s
Metodologia do Trabalho
Prof. Eduardo Simões
01/06/2019 UFT/Palma
11
Científico
Silva
10/08/2019
s
Disciplina do Pro-Filo II
Cronogram
UFT/Palma
(*)
12
Prof. Leon Farhi Neto
a
Laboratório de Ensino de
s
2019/II
Filosofia
11/08/2019
Defesa do Artigo
UFT/Palma
13
Todos os Professores
a
Científico
s
30/11/2019
Em 2019/II os alunos que ainda não completaram as 60 horas no Mestrado Profissional em
Filosofia (Prof-Filo) terá a oportunidade de fazer a disciplina Laboratório de Ensino de
Filosofia (*).

6.5 Este cronograma poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades do curso.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. As informações fornecidas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato e a Coordenação do curso poderá excluir o candidato do processo de seleção
pública caso seja constatado que este forneceu dados comprovadamente inverídicos;
7.2. Candidatos com necessidades especiais receberão tratamento diferenciado, na medida
das possibilidades da administração, atendendo ao princípio constitucional da isonomia.
Para tanto, tais candidatos deverão se manifestar no ato da inscrição.
Palmas, 27 de Abril de 2018.

ROBERTO FRANCISCO DE CARVALHO
Coordenadores do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ética e Ensino de Filosofia

EDITAL Nº 001/2018
ANEXO I – FORMULÁRIO DE ISNCRIÇÃO
INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
Para solicitar sua inscrição, os candidatos deverão enviar um e-mail para o
endereço eletrônico posgrad_filosofia@uft.edu.br com as seguintes informações:
DADOS PARA INSCRIÇÃO
1) Nome completo
2) Data de nascimento
3) Nº de um documento válido com foto (o
mesmo documento deverá obrigatoriamente
ser apresentado para conferência no dia da
prova escrita):
4) Número do RG
5) Número do CPF
6) Telefone de contato
7) E-mail de contato
8) Qual a área do conhecimento em que possui
diploma de graduação
9) Qual o perfil de vaga em que deseja concorrer
(apenas um perfil entre os descritos nos itens
2.2, 2.3 e 2.4)
10) Qual o tema escolhido para a realização da
prova escrita, (apenas um tema entre os
descritos nos itens 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5)
11) Indicar se é portador de necessidades
especiais

