UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO (RENAFOR)
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFRGS - FORPROF
EDITAL 01/2012
O Departamento de Filosofia, alocado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de alunos ao Curso de
Extensão “Formação Continuada para Professores de Filosofia do Ensino Médio do
Rio Grande do Sul”.
1. OBJETIVOS
- Discutir a pertinência e relevância do ensino de filosofia no ensino médio, bem
como sugestões de métodos de trabalho em sala de aula, contribuindo assim para a
formação e qualificação de professores de ensino médio.
- Constituir um espaço para discussão sobre o que e como ensinar filosofia no
ensino médio.
- Oferecer a discussão de temas e abordagem de problemas em filosofia que são
decisivos para a formação filosófica, através de exposições rigorosas de alguns dos
principais problemas e autores em filosofia.
- Capacitar os participantes à elaboração de conteúdos programáticos e de
currículos que sejam adequados à realidade do ensino médio.
- Oferecer suporte teórico e ferramentas metodológicas que viabilizem aos
professores de Filosofia no ensino médio refletir sobre sua prática pedagógica e sua
formação.
1.1 ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

O curso está organizado em módulos, com atividades presenciais aos sábados,
das 8h30 às 12h30, e à distância (via Moodle), conforme o quadro abaixo:
Módulo

Modalidade

I

presencial

II

presencial

III

à distância

IV

presencial

Descrição geral do
conteúdo
O problema da
filosofia no Ensino
Médio
Apresentação da
Plataforma Moodle;
Apresentação e
discussão de temas
filosóficos

Exercícios e
elaboração de
material didático pelos
cursistas
Apresentação e
discussão do material
didático elaborado
pelos cursistas

Duração
2 (dois)
encontros
10 (dez)
encontros

16h

4 (quatro)
encontros

Período
Dia e mês

Ano

20 e 27 de
outubro
10 e 24 de
novembro;
01 e 08 de
dezembro
16 e 23 de
março;
06, 13, 20
e 27 de
abril
janeiro e
fevereiro;
abril e
maio
18 e 25 de
maio;
01 e 15 de
junho

2012
2012

2013

2013

2013

Obs.: o cronograma foi elaborado para se adequar aos calendários escolares. Por
essa razão evitou-se marcar aulas nas semanas em que ocorram feriados na quinta
e na sexta e encurtou-se o período letivo em dezembro e março.
1.1.2 TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO
80h, sendo 64h presenciais e 16h a distância.
1.1.3 LOCAL DOS ENCONTROS PRESENCIAIS
Auditório da Arquitetura, Campus Central da UFRGS – Porto Alegre/RS (rua
Sarmento Leite, 320).

2. VAGAS
100 (cem) vagas.
3. PÚBLICO ALVO
Professores de filosofia que atuam em uma das redes públicas de ensino (municipal
ou estadual) do Rio Grande do Sul.
3.1 REQUISITOS DOS CANDIDATOS
1. Ser professor da rede pública de ensino.
2. Estar ministrando disciplina de filosofia no Ensino Básico ou ter interesse na
temática do curso.
4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, no período de
10/09/2012 até 15/10/2012 mediante preenchimento do formulário de inscrição
disponível no endereço: https://www1.ufrgs.br/Extensao/Portal/index.php.
4.1. COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO
Enviar e-mail para filoensinomedio@ufrgs.br, com assunto “inscrições”, contendo as
seguintes informações:
Nome completo:
Endereço:
E-mail de contato:
Telefone de contato:
Se leciona filosofia, diga a escola em que leciona e qual a cidade:
5. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes:

1. Cópia do Contra-Cheque ou Declaração do departamento de recursos humanos
da secretaria de educação na qual o candidato está vinculado devidamente
carimbado e assinado.
2. Documento da Direção da Escola atestando que o inscrito ministra a disciplina de
filosofia, se for o caso.
Até o dia 15/10/2012, a documentação deverá ser enviada em cópia digitalizada por
email (filoensinomedio@ufrgs.br) ou em fotocópia por SEDEX para o endereço
abaixo (a data de postagem limite é 15.10.2012):
IFCH/UFRGS
Caixa Postal 15055
Bairro Agronomia
Porto Alegre/RS
CEP 91501-970
A/C Profª Priscilla Tesch Spinelli
6. SELEÇÃO
6.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os inscritos serão selecionados conforme o número de vagas para o curso e
requisitos constantes no item 3.1 deste edital. Caso haja mais de 100 (cem)
inscritos, terão prioridade:
1. Os inscritos que apresentarem documento de comprovação que ministram a
disciplina de filosofia no Ensino Básico;
2. Os 100 (cem) primeiros inscritos.
7. RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 17/10/2012 no site
http://www.ufrgs.br/filosofiaensinomedio
8. RECURSOS
Não cabe recursos.

9. MATRÍCULA
As matrículas serão realizadas, conforme seleção prévia, pela secretaria do curso e
informadas por e-mail pela coordenação do curso.
10. INFORMAÇÕES GERAIS
Em até 30 dias após o término do curso, certificados eletrônicos estarão
disponíveis no Portal de Extensão da UFRGS a todos os cursistas que obtiverem
75% de presença.
O curso é inteiramente gratuito.
É de responsabilidade dos interessados acompanharem o andamento das inscrições
e possíveis alterações de cronograma através do site:
http://www.ufrgs.br/filosofiaensinomedio
Se a opção de envio do candidato é por SEDEX, favor avisar à coordenação do
curso por e-mail (filoensinomedio@ufrgs.br) no momento da inscrição.
Maiores informações e contatos no site: http://www.ufrgs.br/filosofiaensinomedio e
com Tiago Ribeiro no telefone (51) 3308-6883.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2012.

Profª Priscilla Tesch Spinelli
(Coordenadora do Curso)
Curso de Formação Continuada para Professores de Filosofia do Ensino Médio do
Rio Grande do Sul

