
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE CULTURA E ARTE - IISCA 

CURSO DE FILOSOFIA 

 

PROJETO 

PENSAÇÃO -  

CHAMADA PÚBLICA 01/2022 

 

O projeto de extensão PENSAÇÃO torna públicas as normas que orientam a seleção 

de estudante dos cursos de Filosofia como bolsista para atuar como extensionista, 

durante a vigência do projeto no ano de 2022. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Projeto surge de uma parceria dos Cursos de Filosofia da UFCA com EEMTI 

Presidente Geisel – Polivalente e pretende realizar atividades que proporcionem 

reflexão filosófica à comunidade escolar. Somos responsáveis atualmente pela 

disciplina eletiva Cultura Política com estudantes de primeiro, segundo e terceiro anos 

do Ensino Médio.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Para participação no presente processo seletivo é necessário que e candidate 

esteja regularmente matriculade em um dos cursos de Filosofia da Universidade 

Federal do Cariri - UFCA e tenha disponibilidade de 12 (doze) horas semanais. 

 



 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 12 e 15 de Abril de 2022. 

3.2 Para se inscrever, es interessades deverão cadastrar a propostas de inscrição 

entre os dias 12 e 15 de Abril de 2022, exclusivamente por meio de Formulário on-

line 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOF6nZ7Xxh7NRZ8FOMmjoaSZDqvo

49O15_DL73sO0xvA1sRw/viewform?usp=sf_link). 

3.3. No ato da inscrição, cada participante deverá preencher obrigatoriamente todos 

os itens do formulário, cujas respostas serão a base para a seleção. 

3.4. Será divulgada a lista de selecionades no dia 17 de abril de 2022. 

 

4. DAS VAGAS E CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

4.1 As vagas serão limitadas considerando a disposição estabelecida no momento de 

submissão do projeto e disposição da Pró-reitoria de Extensão no seu Edital (Nº 

07/2021/PROEX). 

4.2. O preenchimento da vaga será realizado por ordem de classificação no resultado 

final, sendo disposta em primeiro lugar (bolsista), e demais lugares destinados a 

formação de cadastro de reservas para suplentes, se necessário. 

4.3. Será concedida neste processo seletivo 1 (uma) vaga de bolsista 

4.4. A bolsa, no valor de R$400,00, terá duração de 08 (oito) meses, a saber, de maio 

a dezembro de 2022. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Início do processo seletivo (divulgação do edital, 

inscrições) 

12 a 15 de abril 

Divulgação de lista de selecionades 17 de abril 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOF6nZ7Xxh7NRZ8FOMmjoaSZDqvo49O15_DL73sO0xvA1sRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOF6nZ7Xxh7NRZ8FOMmjoaSZDqvo49O15_DL73sO0xvA1sRw/viewform?usp=sf_link


 

 

Entrega dos documentos por estudante classificade 19 de abril 

 

6. RESULTADOS E CONVOCAÇÃO 

 

6.1. Os resultados serão divulgados no site da Filosofia (UFCA) e por e-mail. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Dúvidas podem ser encaminhadas para o email: camila.prado@ufca.edu.br 

 

Juazeiro do Norte, 12 de abril de 2022 

 

Coordenação do Projeto 

mailto:camila.prado@ufca.edu.br

