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Inscrições abertas para monitoria remunerada                                        
 

O Departamento de Filosofia da UFOP seleciona monitor(a) para as 

disciplinas FIL611– História da Filosofia I: Filosofia Grega I, FIL613- 

Lógica I e FIL614- História e Cultura Grega. Será oferecida uma vaga 

para cada disciplina.  

 Para participar, os interessados devem atender aos seguintes 

requisitos: 

● Ter concluído a disciplina objeto da seleção ou disciplina equivalente a 

ela, com nota igual ou superior a 7,0. 

● Ter disponibilidade de tempo para cumprir carga horária de atividades 
de 15 horas semanais, de forma remota, não coincidente com os 

horários das disciplinas em que esteja matriculado, para desenvolver as 

atividades propostas no projeto de monitoria. 

● Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas 

dos Programas de Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver 

atividade remunerada para a qual já exista alguma legislação restritiva 

na UFOP. 

As inscrições serão realizadas até o dia 15 de junho de 2021, terça-

feira, exclusivamente via e-mail, a ser enviado com o assunto 

“Inscrição para monitoria”, contendo, em anexo, o Histórico 

Escolar acompanhado de uma Carta (de até 20 linhas), expondo 

quais são as razões do interesse pela vaga e algumas possíveis linhas de 

ação para a atividade de monitoria. 

 

Os interessados devem encaminhar os documentos descritos acima,  

diretamente para e-mail de cada professor: 

guilherme.motta@ufop.edu.br para a disciplina FIL 611;  

guilherme.cardoso@ufop.edu.br para a disciplina FIL 613;  

defil@ufop.edu.br para a disciplina FIL 614.  

 

 
A seleção será feita da seguinte forma: 

https://defil.ifac.ufop.br/
mailto:guilherme.motta@ufop.edu.br
mailto:guilherme.cardoso@ufop.edu.br
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● Análise da documentação do candidato. 
 

● Para as disciplinas FIL611 e FIL613 haverá uma entrevista de 

seleção com os professores Guilherme Motta e Guilherme Araújo no dia 

16 de junho de 2021, quarta-feira, às 17h. O link para a entrevista 

será enviado pelos respectivos professores para o e-mail dos inscritos.  

 

● Os inscritos na monitoria de História e Cultura Grega (FIL614), 

ministrada pela professora Guiomar, devem enviar um vídeo curto até 

o dia 16 de junho de 2021 para o e-mail defil@ufop.edu.br, com uma 

breve fala, de no máximo dois minutos, sobre como se deu a passagem 

do mito para a filosofia, acompanhado por um PowerPoint feito pelo 

próprio candidato ou candidata. 

 
 

O valor mensal da bolsa é de R$ 300,00 e será pago da seguinte forma:  
 

1. meia bolsa (R$150,00) referente ao mês de junho/2021; 

2. uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de julho/2021; 

3. uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de agosto/2021. 

O valor é pago no mês subsequente ao da realização da atividade. 

 

 

 

Prof. Guilherme Motta  
Prof. Guilherme Araújo  

Prof.ª Guiomar 

https://defil.ifac.ufop.br/

