
Processo seletivo para bolsista discente no Projeto de Extensão “Educação em 

Direitos Humanos”, do Dep. de Filosofia da UFF 

 

Resumo do projeto: O projeto 'Educação em Direitos Humanos' visa a promover ciclo 
de debates entre especialistas de várias áreas (Filosofia, Direito, Psicologia, Educação, 
Teologia, Medicina Social, entre outros) e público leigo sobre temáticas do universo dos 
Direitos Humanos. Em encontros mensais, pesquisadores e militantes da área 
explorarão temas como Liberdade, Justiça e Igualdade em suas diversas manifestações 
concretas, com o intuito de esclarecê-los e mostrar a importância de se refletir sobre 
essas questões de maneira consistente e bem informada. Os encontros, a serem 
realizados ao fim de cada mês, preveem discussões sobre 'liberdade de crença religiosa', 
'liberdade de manifestação política', 'igualdade de gêneros', 'questões étnico-raciais', 
'direitos da população LGBT', entre outras. Como um projeto de 'Educação em Direitos 
Humanos', o que se propõe é um espaço de formação dialógica, que contemple futuros 
docentes, docentes atuantes em sala de aula e demais interessados na multiplicação de 
informação de qualidade sobre o campo dos Direitos Humanos. 
 
Responsáveis pelo projeto:  
Alexandre da Silva Costa 
Alice Bitencourt Haddad (coordenadora) 
Celso Martins Azar Filho 
Diogo de França Gurgel 
Luís Antônio Cunha Ribeiro 
Marcus Reis Pinheiro 
Mariana de Toledo Barbosa 
 
O projeto foi contemplado com 1 bolsa para discente, que deve ser concedida para: 
1. aluno regularmente matriculado no curso de Bacharelado ou Licenciatura em Filosofia 
no ano letivo de 2019; 
2. que tenha cursado o primeiro e o segundo períodos do curso de Bacharelado ou 
Licenciatura em Filosofia; 
3. que tenha 12 horas semanais como horário disponível para execução das atividades 
propostas; 
4. que não acumule qualquer outro tipo de bolsa; 
5. que não possua vínculo empregatício.  
 
O período de vigência da bolsa é do mês de ingresso a dezembro de 2019, e seu valor 
atual é de R$400,00 por mês. 
 
Atividades a serem realizadas pelo bolsista 
 1.  Participar das reuniões do grupo de extensão; 
 2. colaborar na organização dos eventos; 
 3. participar ativamente de todos os eventos do Ciclo de Debates; 
 4. pesquisar e ler bibliografia relativa aos temas dos eventos; 
 5. participar da Semana de Extensão da UFF; 
 6. preencher relatório final ao fim de sua atuação como bolsista. 



 
O bolsista que não cumprir qualquer desses itens poderá ser substituído por outro 
candidato aprovado que se encontre em cadastro de reserva. 
 
Período de inscrição e documentos exigidos 
 A inscrição no processo seletivo ocorrerá de 9 a 15 de abril de 2019. Os 
candidatos devem entregar um envelope lacrado com os seguintes documentos ao 
secretário do Departamento de Filosofia (horário 10h-13h; 14h-17h): 

1. Histórico escolar; 
 2. Comprovantes de cursos, da grade curricular ou extras, ou palestras que 
confirmem o interesse nas áreas de Ética e Filosofia Política; 
 3. Carta de intenção, explicando os itens acima descritos, e como pretende 
associar a atuação na extensão com sua trajetória acadêmica. Incluir, na carta, e-mail e 
telefone de contato.  
 
 O resultado da seleção será afixado no mural do Departamento no dia 17 de abril.  
 

 
Em Niterói, 8 de abril de 2019. 


