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Considerações finais:
As atividades propostas para o PET Filosofia Unicentro 2020 contemplam o ensino, a pesquisa e a
extensão e visam fornecer uma formação filosófica de excelência baseada na vertente humanística,
plural e democrática. Muitas das atividades propostas no planejamento de 2020 dependem da
liberação da verba de custeio. O ideal seria que essa verba fosse liberada ainda no primeiro
semestre, pois assim o planejamento poderia ser cumprido integralmente e os resultados seriam
ainda mais expressivos. O grupo encontra-se consolidado e almeja, para 2020, conseguir o mesmo
êxito nas atividades realizadas no ano anterior.

Resultados gerais:
O PET/Filosofia espera desenvolver integralmente todas as atividades que constam no planejamento
de 2020 beneficiando, consequentemente, os próprios petianos, o departamento de filosofia e
também os acadêmicos da universidade e a comunidade em geral. Espera-se contribuir para uma
formação técnica, filosófica, profissional e humanística na qual seja possível respeitar as
especificidades e as particularidades da vida em uma sociedade democrática, plural e diversa. Além
disso, deseja-se promover um espaço ímpar de formação filosófica crítica, capaz de olhar para os
ensinamentos dos grandes mestres do passado, compreender os desafios do presente e sonhar com
um futuro capaz vez melhor, mais justo, solidário e digno para todos.

Atividade - Curso de língua estrangeira

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade visa instrumentalizar o petiano em uma ou mais língua estrangeira moderna,
indispensável para o bom desempenho enquanto futuro profissional da filosofia. Os alunos farão o
curso de língua estrangeira na UNICENTRO através dos cursos oferecidos pela pró-reitoria de



extensão. O bolsista que desejar fazer em outra instituição poderá fazê-lo, desde que apresente
relatórios sobre seu desempenho na língua estudada. Esta atividade justifica-se por instrumentalizar
o aluno em uma língua estrangeira o que facilitará seu futuro como pesquisador ou professor. A
língua estrangeira é essencial para quem quer seguir na carreira filosófica, pois a mesma auxilia na
leitura e compreensão da história da filosofia e também de temas atuais da mesma.

Objetivos:
- Instrumentalizar os petianos em línguas estrangeiras modernas; - Capacitar os petianos a ler textos
clássicos de filosofia na língua original; - Divulgar a importância da língua estrangeira para os
demais alunos do curso; -Preparar os bolsistas para as provas de proficiência exigidas em seleções
de pós-graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos se matricularão nos cursos de língua estrangeira oferecidas pela universidade, através
da Pró-Reitoria de Extensão. As aulas tem duração de 4 horas semanais. O petiano que desejar fazer
a língua estrangeira fora da instituição também estão autorizado a fazer. O relatório de desempenho
é obrigatório também aos alunos matriculados nos cursos ofertados pela UNICENTRO ou que
realizam cursos em plataformas online.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com essa atividade os acadêmicos possam ingressar e participar dos debates atuais
da comunidade filosófica internacional, demonstrando que também é possível fazer um trabalho de
qualidade em locais afastados dos grandes centros urbanos. Além disso, espera-se que os petianos
tenham a habilidade de leitura e escrita de textos filosóficos em outras línguas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos serão avaliados através da participação nos cursos que eles frequentam. Além disso,
será observado o desempenho dos mesmos nas oficinas de tradução dos textos, avaliando suas
dificuldades e os progressos realizados.

Atividade - Interpet

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
12 02/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se da atividade de integração e de formação dos grupos PET da Unicentro. A respectiva
atividade busca promover um espaço de formação, integração e troca de experiências entre tutores
e petianos da universidade. Refere-se a um espaço ímpar no qual é possível compartilhar as
dificuldades enfrentadas por tutores e petianos e pensar atividades conjuntas capazes de fortalecer
ainda mais o próprio programa institucional. Essa atividade será realizada conjuntamente com os
outros PETs da instituição.

Objetivos:
- Promover a integração entre a comunidade petiana da Unicentro e conhecer mais detalhadamente
o que é realizado por cada grupo PET; - Fornecer um espaço de formação coletivo no qual seja
possível trabalhar questões e/ou temáticas relacionadas à vida acadêmica e profissional dos
estudantes e professores; - Refletir sobre a importância institucional que o Programa de Educação
Tutorial, conhecendo as especificidades e as particulares de cada grupo.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para 2020, serão realizados dos encontros, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo. As
datas já foram previamente estabelecidas assim como os tutores e os grupos responsáveis pela
coordenação das ativdiades. . O planejamento e as atividades desenvolvidas nas respectivas datas
serão feitas conjuntamente, envolvendo representantes dos grupos PET da Unicentro.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se criar um momento de convívio, de relacionamento, de trocas de experiências e de
formação que não é potencializado por nenhuma outra atividade realizada individualmente pelos
grupos PET. Além disso, almeja-se aproximar os integrantes dos diferentes grupos PET para que
sejam pensadas e desenvolvidas atividades conjuntas, sejam estas relacionadas à pesquisa, ao ensino
ao à extensão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a realização do Interpet será realizada uma reunião entre os tutores na qual será realizado um
feedback da atividade desenvolvida. O mesmo será feito com os integrantes do PET Filosofia.

Atividade - Oficina de tradução de textos filosóficos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Serão selecionados artigos e/ou capítulos de livros de filósofos que não ainda não tem tradução para
a língua portuguesa e os petianos - divididos em pequenos grupos ou individualmente - realizarão o
trabalho de tradução. Serão traduzidos textos de língua inglesa, alemã, espanhola e francesa de
acordo com os estudos de língua de cada petiano. Tal atividade pretende instrumentalizar os
petianos em leitura de textos filosóficos em língua estrangeira, visando futuras seleções de pós-
graduação.

Objetivos:
- Estimular o aprendizado de uma língua estrangeira; - Capacitar o aluno na leitura em língua
estrangeira; -Facilitar o acesso a textos clássicos da filosofia ainda não traduzidos para o português
àqueles acadêmicos queainda não tem domínio de uma língua estrangeira; - Inserir os petianos no
debate filosófico atual realizado pelos pesquisadores nos mais diversos países.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na primeira reunião do ano será selecionados os textos que os petianos, individualmente ou em
pequenos grupos, irão traduzir ao longo do ano. A organização das datas e dos locais de tradução
ficará a critério dos próprios bolsistas. Quando necessário, o tutor e os demais professores do
departamento de filosofia poderão acompanhar e auxiliar o processo de tradução.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A principal melhoria institucional que a atividade trará é a disponibilização de textos inacessíveis à
maioria dos alunos do curso, pois os mesmos se encontram em língua estrangeira. Além disso,
espera-se que essa atividade fomente nos alunos do curso a visão de que é indispensável o
conhecimento de uma língua estrangeira para o bom desempenho de sua profissão como professor,



já que essa auxiliará os mesmos em suas futuras pesquisas e preparação de aulas. Por último,
pretendemos que os textos traduzidos sejam publicados em revistas científicas ou em coletâneas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O tutor, conjuntamente com os professores do departamento de filosofia, acompanharão a atividade
de tradução ao longo do ano realizando também a revisão do texto e poderá ser submetido à
publicação, quando for o caso.

Atividade - Oficina Plataforma Lattes

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
4 02/03/2020 20/03/2020

Descrição/Justificativa:
Apresentação da Plataforma Lattes aos acadêmicos do curso de filosofia e a comunidade em geral.
Trata-se de uma oficina instrumental que visa ensinar os primeiros passos para a criação e
manutenção do curriculum vitae na referida plataforma. Além dessa plataforma, também serão
apresentados outros endereços eletrônicos elementares aos estudantes.

Objetivos:
-Apresentar a Plataforma Lattes aos acadêmicos do curso de filosofia e a comunidade em geral; -
Desenvolver uma oficina instrumental que visa ensinar os primeiros passos para a criação e
manutenção do curriculum vitae na referida plataforma; - Mostrar outros endereços fundamentais
para os estudantes como, por exemplo, o SGU - Unicentro e o SGE Unicentro.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os bolsistas do PET-Filosofia ficarão responsáveis pela elaboração da oficina. A mesma ocorrerá no
início do ano, pois é nesse período que geralmente são ofertadas vagas de em programas
universitários que exigem o cadastramento do aluno na Plataforma Lattes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se fornecer as instruções adequados para que os participantes sintam-se familiarizados com
a Plataforma Lattes e consigam utilizá-la adequadamente.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a realização da oficina será feita uma reunião para avaliação.

Atividade - Recepção aos calouros

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 03/02/2020 06/03/2020

Descrição/Justificativa:
Acolher os acadêmicos que estão ingressando no curso de filosofia, promovendo a integração com os
demais colegas do curso e com todo o corpo docente do departamento. A integração se faz
necessária e pode ser considerada um elemento chave para a permanência do acadêmico no curso.
Assim, os petianos tem a missão de se colocar a disposição daqueles que chegam à universidade
para acolher, instruir, orientar e auxiliar nos primeiros passos da vida acadêmica, ajudando os
calouros a se ambientarem com a rotina e com as exigências da universidade. Em 2019 o
acolhimento começará no momento da matrícula e se estenderá durante as primeiras semanas de



aula.

Objetivos:
- Acolher os calouros do curso de filosofia; - Estimular a integração dos calouros com os demais
acadêmicos, professores e funcionários da universidade; - Promover a alteridade e incentivar ações
de integração de caráter humanístico e educativo; - Orientar sobre a estrutura e o funcionamento da
Universidade, apresentando o departamento de Filosofia e os programas existentes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos do curso de filosofia, juntamente com os acadêmicos veteranos, darão as boas-vindas
aos estudantes que estão chegando ao curso de filosofia. Num primeiro momento, será realizada
uma conversa de apresentação aonde serão repassadas algumas informações básicas sobre o curso -
seus professores e seus programas - sobre o departamento e sobre a própria universidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se os calouros tenham uma recepção cordial e amigável e sintam-se acolhidos tanto pelos
seus colegas de curso como pelos professores e demais funcionários da universidade. Além disso,
busca-se evitar trotes agressivos que possam causar transtornos aos jovens ingressantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a realização da atividade, será realizada uma reunião na qual serão avaliados os resultados
obtidos.

Atividade - Minicursos e palestras

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 17/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo convidará professores do Curso de Filosofia ou áreas fins da UNICENTRO ou, quando
houver disponibilidade financeira, chamará profissionais de outras Universidades próximas à
UNICENTRO, para ministrar minicursos relacionados a temas chaves da história da filosofia e
também a alguns pontos relacionados ao exercício da cidadania e da profissão. A atividade justifica-
se por apresentar aos alunos do PET interpretações já sedimentadas ou em fase de construção a
respeito de temas da história da filosofia, auxiliando na formação integral do acadêmico e no
desenvolvimento de suas pesquisas, além de ser uma atividade que enriquecerá os estudos feitos em
sala de aula. Assim como os minicursos, as palestras também auxiliam e ampliam a formação
acadêmica dos envolvidos. Serão realizados, no mínimo, um evento em cada semestre de caráter
interdisciplinar.

Objetivos:
- Instrumentalizar o acadêmico a tratar grandes temas da história da filosofia; - Reforçar o conteúdo
da sala de aula; - Apresentar novos conteúdos ao acadêmico; - Discutir e promover a reflexão sobre
temas relevantes à cidadania como: direito de minorias, organização jurídico-política nacional;
direitos e deveres como educador, etc. - Envolver a comunidade universitária e a sociedade civil em
atividades extensionistas a partir de eventos variados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Pretendemos realizar um minicurso mensal e/ou bimestral com duração de 4 e/ou 8 horas,
alternando temas de filosofia, com questões voltadas à cidadania e à profissão. Essa atividade é



obrigatória a todos os bolsistas, sendo facultativa e aberta aos outros alunos do curso de Filosofia,
bem como de outros cursos da UNICENTRO. Além dos minicursos, também busca-se ofertar
palestras, workshops, oficinais a partir de temas e problemas escolhidos previamente.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Almeja-se promover a formação crítica-reflexiva da comunidade universitária envolvida, buscando
debater temas e questões filosóficas clássicas assim como problemas contemporâneos que dizem
respeito à Filosofia e áreas afins, possibilitando, consequentemente, uma formação ampla e plural.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após cada atividade, um bolsista fará um relatório sobre a atividade desenvolvida, reconstruindo as
teses centrais apresentadas, avaliando a participação, a escolha da temática, o envolvimento do
público e a própria repercussão no ambiente universitário. O relatório será lido em uma das reuniões
e será aprovado pelos pares.

Atividade - Aula inaugural

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
4 17/02/2020 20/03/2020

Descrição/Justificativa:
Será desenvolvida uma aula inaugural com todos os acadêmicos do curso para que todos tenham
noção do que é a filosofia acadêmica. O tema da aula inaugural será decidido na primeira semana de
aulas e será ministrada pelos professores do departamento de filosofia.

Objetivos:
- Discutir filosoficamente grandes questões que perpassam o homem e a sociedade contemporânea; -
Promover a investigação e o debate filosófico a partir de grandes temas da filosofia; - Desafiar os
professores do departamento a pensar filosoficamente questões fronteiriças àquelas comumente
tratadas em suas disciplinas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a aula inaugural, primeiramente os petianos farão a seleção do assunto a ser discutido na
respectiva aula. Em seguida, convidarão os palestrantes e ficarão responsáveis pela divulgação do
evento para toda a comunidade universitária.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que a aula inaugural possa ser inspiradora e que os acadêmicos consigam entender a
importância fundamental que a filosofia exerceu e exerce ao longo da história. Além disso, busca-se
demonstrar que há diferentes formas de se fazer filosofia. Com a aula inaugural, desejamos
promover ainda mais o espírito crítico-reflexivo próprio dos ambientes universitários.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O tutor acompanhará todo o processo de preparação e de realização da atividade. Os petianos serão
avaliados através da participação, envolvimento e pró-atividade demonstrada nos diferentes
momentos. Ao final da atividade, será realizada uma reunião na qual será apresentado um relatório
da atividade.



Atividade - Apresentação do projeto de mestrado

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/08/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Os alunos do quarto ano realizam a apresentação prévia do projeto de mestrado. Trata-se de uma
oportunidade ímpar na qual os acadêmicos podem expor a estrutura de seu projeto. Realiza-se uma
banca que é responsável por apresentar os pontos fracos e os pontos fortes do projeto, assim como
fazer críticas e sugestões ao texto apresentado. A atividade também é aberta para os demais
acadêmicos do curso que gostariam de apresentar suas propostas de trabalho.

Objetivos:
- Estimular a elaboração de projetos de mestrado bem fundamentados que tenham capacidade e
potencializado de serem aceitos nos melhores programas de pós-graduação em filosofia do país; -
Aprimorar os argumentos utilizados na justificativa filosófica do projeto; - Preparar para a arguição
do projeto, apresentando dicas e sugestões do poderia ser apresentado e qual seria a melhor
estratégia argumentativa a ser adotada;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No final do quarto ano os petianos são desafiados a desenvolver um projeto de mestrado, mesmo que
não tenham ambições de continuar seus estudos. Será montada um banca composta por dois ou três
membros que ficará encarregada de avaliar o projeto, estabelecendo críticas, sugestões e apontando
passagens obscuras ou mal elaboradas. O acadêmico será sabatinado por todos seus colegas, tendo
de demonstrar domínio sobre a proposta apresentada.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que sejam desenvolvidos projetos de excelência filosófica capazes de serem admitidos nos
melhores programas de pós-graduação em filosofia do país. Em linhas gerais, almeja-se que os
petianos estejam bem preparados para encarrar as seleções de mestrado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final das apresentações dos projetos será realizada uma avaliação verificando as contribuições
que foram dadas e o que ainda precisa ser melhorado. No entanto, destaca-se que no ano de 2019 o
projeto apresentado no PET foi muito bem avaliado no programa de pós graduação da Unioeste e o
bolsista José Felipe Cravelin ficou com a primeira colocação.

Atividade - Plantão e Monitoria para auxílio aos colegas de
graduação

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
A consiste em criar ações que facilitem aos alunos da graduação em filosofia que não são bolsistas
do PET a integração com a Universidade e seu campo de estudos. Elas visam diminuir a evasão no
curso de filosofia através de atividades simples que incentivem a permanência dos alunos no curso.
A atividade que escolhemos este ano é o trabalho de plantão e monitoria. Esta consiste no auxílio
que bolsistas PET darão aos demais alunos do curso relativamente aos conteúdos ministrados pelos



professores em sala de aula.

Objetivos:
- Auxiliar os acadêmicos que apresentam dificuldades de aprendizado em alguma disciplina; -
Socializar os conhecimentos adquiridos no curso, através do auxílio a colegas; - Melhorar o
desempenho acadêmico dos alunos do curso de filosofia; - Tentar diminuir a evasão do curso devido
ao desencantamento com a filosofia acadêmica; - Desenvolver o espírito de cooperação e de
solidariedade entre os acadêmicos do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada bolsista escolherá uma ou duas disciplinas que já tenha cursado e fará plantão de monitoria na
sala PET/Filosofia no total de 4 horas semanais para atender os alunos que estão cursando as
referidas disciplinas, auxiliando-os em seus estudos, sob a supervisão do professor tutor e do
professor responsável pela disciplina. O bolsista realizará um plantão semanal que ficará a
disposição para atender os interessados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
-Melhoria no desempenho acadêmico dos alunos do curso de filosofia; - Diminuição da evasão
acadêmica através dessa parceria dos acadêmicos mais antigos com os recém-chegados; -
Consolidação de turmas homogêneas que consigam ter um bom rendimento em sala de aula.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O tutor acompanhará os plantões dos bolsistas. Também serão realizadas reuniões para discutir o
participação dos demais acadêmicos assim como as dificuldades enfrentadas ao longo do processo
de monitoria.

Atividade - Pesquisa de Iniciação Científica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 01/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Cada aluno bolsista escolherá um tema filosófico de seu interesse, sobre o qual fará uma pesquisa
individual, sob orientação de um dos professores efetivos do Departamento de Filosofia da
UNICENTRO. Essa pesquisa individual consiste em várias etapas, desde o levantamento
bibliográfico, a leitura desses materiais, bem como a pesquisa do tema específico no interior do
material recolhido. Essa atividade representa a etapa de iniciação científica do bolsista, muito
importante no desenvolvimento das capacidades de todo aluno de graduação. No caso da filosofia, a
pesquisa tem peculiaridades no sentido que ela adquire um caráter individual forte e indispensável.

Objetivos:
- Desenvolver a capacidade de realizar pesquisa filosófica academicamente; - Apresentar os critérios
que caracterizam a pesquisa filosófica acadêmica; - Inserir o bolsista na vida universitária através da
iniciação científico, estimulando o mesmo a participar dos eventos institucionais que dizem respeito
a essa prática; - - Preparar o petiano para uma futura pós-graduação;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa se dará em níveis distintos, dependendo da fase do curso em que o bolsista estará
matriculado. O planejamento das atividades da pesquisa é individual e os temas a serem estudados
ficarão a cargo dos bolsistas e dos seus respectivos orientadores. O tutor fará a supervisão,



acompanhando a realização da pesquisa e a orientação da mesma por parte do professor orientador,
o qual, ao assumir a orientação do bolsista se compromete a auxiliá-lo em sua pesquisa. Os petianos
terão de apresentar semestralmente textos com resultados parciais de suas pesquisas ao grupo, o
qual fará observações formais e de conteúdo, conforme atividade já descrita com o nome de "Oficina
de Produção de textos". Além disso, os petianos apresentarão os resultados de sua pesquisa em
eventos de pesquisa da área.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os bolsistas aprendam a desenvolver pesquisa filosófica de excelência, podendo
mostrar seus resultados nos eventos de iniciação científica. Isso é importante para o curso e para a
própria instituição de ensino, pois é uma forma de contribuir com novas descobertas, promovendo
ainda mais a busca pelo conhecimento e a socialização do mesmo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os bolsistas apresentarão para seus pares os textos de suas pesquisas. Cada professor orientador
ficará responsável de acompanhar e avaliar as pesquisas que são desenvolvidas, sendo que os
mesmos devem comunicar o tutor caso considerem que as pesquisas dos bolsistas estejam
insatisfatórias.

Atividade - Diagramação da Revista Guairacá

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se da diagramação da Revista de Filosofia Guairacá que está lotada no departamento de
Filosofia e cujo editor atual é o professor Dr. Marciano Adílio Spica. Ao longo do ano de 2018 foi
ofertada uma oficina de diagramação para os petianos de filosofia e vários aprenderam com destreza
a lidar com o sistema. Trata-se de uma atividade técnica muito importante, pois auxilia a montagem
e a divulgação dos trabalhos filosóficos dos autores que decidem publicar na respectiva revista.

Objetivos:
- Auxiliar na formatação e na edição dos textos filosóficos submetidos à Revista Guairacá; -
Desenvolver e aprimorar os conhecimentos técnicos relacionados à edição e à formatação de textos
científicos; - Conhecer os procedimentos técnicos e administrativos relacionados à edição e à
publicação de textos acadêmicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Há um grupo de petianos que já possui o conhecimento técnico do sistema de edição. Esses petianos
ficarão a disposição do editor da revista para realizar todo o processo de edição. Além disso, eles
serão responsáveis para transmitir esse sistema aos novos petianos interessados a lidar com
formatação e diagramação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se instrumentalizar o maior número possível de petianos para que eles aprendam a lidar com
o sistema de formatação e de diagramação de textos. Além disso, deseja-se que o conhecimento
técnico adquirido possa ser utilizado também em atividades e/ou trabalhos fora da universidade,



mesmo quando formados, como fonte de renda.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O tutor acompanhará o desenvolvimento das atividades dos petianos e estará em contato direto com
o editor da revista. O resultado poderá ser acompanhado no site da Revista Guairacá (Filosofia).

Atividade - Ciclo de Debates: O que a filosofia tem a dizer
sobre...?

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 09/03/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade constitui-se de debates que serão feitos na UNICENTRO ou em outros espaços da cidade
sobre temas atuais, que estão presentes na mídia ou no debate público-social, e que a filosofia tem
algo a contribuir. Tal atividade justifica-se pelo fato de que muitas vezes a filosofia fica em silêncio
diante de fatos sociais brasileiros e mundiais para os quais ela poderia contribuir, aplicando seu
conhecimento clássico a esses problemas. Além disso, em âmbito local, entendemos que a o curso de
filosofia deve participar mais do debate social e político, assim sendo, essa atividade irá
proporcionar este espaço. Aos petianos tal atividade é importante para inseri-los nos debates sociais
e políticos atuais.

Objetivos:
- Debater, com um viés filosófico, os problemas atuais da política e da sociedade brasileira e
mundial; - Construir o hábito de que a filosofia tem um papel importante na reflexão da sociedade e
da cultura de seu tempo; - Colocar os petianos diante da realidade social e política incitando neles
visões críticas e a capacidade de dar respostas inovadoras sobre problemas sociais, não repetindo
apenas aquilo que a mídia ou o senso comum entende; - Despertar, dentro da Universidade como um
todo, a necessidade de debater ideias atuais, já que a mesma não constitui-se, desde as suas origens,
apenas de sala de aula, mas de um espaço de difusão e reflexão da cultura e da sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizados debates periódicos sobre temas sociais, políticos e culturais, polêmicos e atuais
através de um enfoque filosófico. A ideia é que tal atividade seja feita em forma de círculo de debate,
onde há um coordenador do debate, que convida alguma pessoa que possa dar uma contribuição
filosófica sobre a temática em questão. Essa pessoa será sabatinada com perguntas sobre a
temática, afim de que possa dar respostas de cunho filosófico aos problemas. Essa atividade será
realizada em horários alternativos e serão convidados outros grupos PETs da Universidade, além de
toda a comunidade acadêmica para debater as questões. O papel do coordenador será o de dar
respostas filosóficas, conduzindo o debate e respondendo às críticas ao seu enfoque.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Pretende-se com essa atividade tornar o curso de filosofia da UNICENTRO atuante nas reflexões
sociais e políticas da atualidade, despertando nos alunos do curso e na comunidade acadêmica em
geral a necessidade da universidade ter um papel social atuante que pode se dar, principalmente,
através da produção de argumentos sólidos para o debate social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Pretende-se com essa atividade tornar o curso de filosofia da UNICENTRO atuante nas reflexões



sociais e políticas da atualidade, despertando nos alunos do curso e na comunidade acadêmica em
geral a necessidade da universidade ter um papel social atuante que pode se dar, principalmente,
através da produção de argumentos sólidos para o debate social.

Atividade - Grupo de estudos: textos clássicos da história da
filosofia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Todos os alunos bolsistas do PET, juntamente com outros alunos do curso de Filosofia e o tutor,
farão encontros semanais de leitura, análise e discussão de textos clássicos da história da filosofia.
Essa atividade busca promover uma formação coletiva de aprofundamento do debate filosófico,
colocando o bolsista frente a frente com um texto clássico. A partir da leitura coletiva resultam
problemas interpretativos e o trabalho em grupo é uma oportunidade ímpar de tentar solucionar o
problema. Além disso, tal atividade auxiliará os bolsistas a desenvolver as habilidades de ministrar
comunicações e aulas onde se expõem temas filosóficos. Assim, tal atividade busca complementar as
atividades desenvolvidas em sala de aula, pois muitos textos selecionados não são vistos em sala.

Objetivos:
- Complementar a formação acadêmica dos bolsistas no que diz respeito à leitura, análise e
interpretação de determinado texto e/ou tem; - Auxiliar os acadêmicos de um modo prático na
leitura, compreensão e interpretação de textos clássicos da filosofia. - Ampliar a formação filosófica
dos petianos, discutindo textos e autores que, muitas vezes, não são contemplados na grade do
curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Todos os petianos estarão com o texto em mãos que foi selecionado previamente. Será realizada a
leitura em voz alta e cada um dos petianos terá de reconstruir as teses centrais contidas naquele
trecho que fora lido. Após as colocações feitas pelo leitor, os demais acadêmicos terão a liberdade de
avaliar se a interpretação dada é correta e suficiente. Além disso, todos terão o direito de
complementar o que foi dito ou até mesmo sugerir outra interpretação. Os encontros ocorrerão
todas as segundas-feiras.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que a atividade de grupo de estudos se torne uma constante dentro do curso de filosofia e
que os professores comecem a oferecer grupos de estudos e debates de temas clássicos da filosofia,
auxiliando, assim os alunos de graduação no aprofundamento dos conteúdos trabalhados em sala de
aula. Além disso, espera-se que os acadêmicos de filosofia possam fazer um uso adequado do texto
filosófico clássico, lendo, interpretando e discutindo junto com os demais pares da comunidade
filosófica. Além disso, espera-se um amadurecimento intelectual dos petianos para defender e
sustentar oralmente suas interpretações assim como discordar das interpretações e colocações
fornecidas pelos seus pares.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os bolsistas farão periodicamente, juntamente com o tutor, uma avaliação oral sobre os benefícios
que a atividade tem gerado e os possíveis problemas a serem solucionados. Ao término do texto, será
realizada uma reunião na qual será lido o relatório da atividade desenvolvida.



Atividade - Oficina de produção de textos acadêmicos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 02/01/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
A presente atividade constitui-se em oficinas de produção de textos. Cada bolsista, a partir de sua
pesquisa individual e de acordo com seu orientador, desenvolverá periodicamente textos parciais a
respeito de sua pesquisa. Esses textos serão lidos previamente e discutidos no grupo PET, afim de
que o bolsista possa melhorar alguns aspectos de sua escrita. O objetivo da atividade é aprimorar no
acadêmico a capacidade de escrita, desenvoltura metodológica e capacidade de trabalhar em grupo
de estudos e pesquisa, sabendo lidar com opiniões contrárias à sua, criando técnicas para que seu
trabalho seja cada vez melhor.

Objetivos:
- Aprimorar a escrita acadêmica-filosófica dos bolsistas para que os mesmos sintam-se habilitados a
apresentar seus textos em eventos científicos na universidade local ou em outras instituições de
ensino; - Desenvolver um hábito de escrita acadêmico que possa ser utilizado ao longo da graduação
na apresentação de textos das diversas disciplinascomo também na elaboração do TCC e no projeto
de mestrado; - Aperfeiçoar a escrita técnica-científica própria da academia e da área de atuação; -
Ampliar a capacidade de identificação e de correção de erros gramaticais em textos acadêmicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Todos os bolsistas irão elaborar um texto sobre suas pesquisas que será lido e discutido pelos
demais pares. Num primeiro momento, o bolsista fará uma apresentação oral da pesquisa e, em
seguida, uma banca fará uma avaliação mais detalhada das falhas do texto. Por fim, os demais
petianos farão questionamentos e apontarão falhas e/ou limitações contidas no texto. Isso permitirá
que o apresentador tenha mais cuidado com os aspectos metodológicos empregados, revise
passagens confusas, melhore sua redação e trabalhe de forma mais adequada com os próprios
comentadores. Os atuais bolsistas do quarto ano iniciam apresentando já o primeiro capítulo do
trabalho de conclusão de curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com essa atividade os bolsistas possam apresentar trabalhos de excelência nas mais
variadas disciplinas, assim como possam produzir bons trabalhos de conclusão de curso, servindo de
referência para os demais acadêmicos. O tutor é um grande incentivador para que os bolsistas
busquem publicar seus textos em revistas especializadas na área. Assim, textos bem elaborados têm
maiores chances de receberem uma avaliação positiva.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dessa atividade será realizada conjuntamente toda vez que o bolsista apresentar o texto.
Além disso, se necessário, será realizado um encontro com o professor orientador para verificar as
dificuldades encontradas em cada caso.

Atividade - Promoção e participação em eventos de ensino e
extensão

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



60 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Além de promover atividades de extensão, os bolsistas do Pet/Filosofia divulgarão suas atividades de
ensino e extensão durante o Salão de ensino e extensão da UNICENTRO ou evento similar que
ocorre anualmente na UNICENTRO. As atividades serão divulgadas em forma de banner e contarão
com a presença dos bolsistas para explicar as ações do grupo. A divulgação das atividades de
extensão buscam auxiliar os bolsistas em sua capacidade de compreensão daquilo que estão fazendo
e da importância de suas ações de extensão. Além disso, a participação em eventos de divulgações
extensionistas faz com que o bolsista se depare com novas experiências, podendo essas serem
assimiladas em futuras ações do Grupo PET/Filosofia.

Objetivos:
- Aproximar os bolsistas à comunidade seja através de práticas comunitárias ou da participação de
outros projetos extensionistas; - Divulgar as atividades de ensino e extensão do Grupo PET Filosofia;
- Aproximar os petianos de filosofia com o restante da comunidade acadêmica e não acadêmica;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos criarão banners ou desenvolverão outros materiais seguindo as normas do evento nos
quais possam expor as atividades do grupo aos participantes dos eventos de ensino e extensão. Além
disso, os petianos poderão auxiliar no cursinho pré-vestibular gratuito para alunos carentes como
também promover eventos que divulguem à filosofia para a comunidade universitária e não-
universitária.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Publicação de resumos com as atividades do grupo; Divulgação para o público universitário das
atividades do grupo como forma de socializar conhecimentos; Popularização das discussões
filosóficas para um público não-filosófico;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após as apresentações dos trabalhos o grupo se reunirá para discutir o desempenho de cada bolsista
nas apresentações e nas demais atividades promovidas pelo grupo PET/Filosofia.

Atividade - Cine PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 02/03/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se da utilização de obras cinematográficas para o ensino e o debate filosófico. O cinema, de
um modo geral, ainda é uma fonte pouco explorada de análise e investigação filosófica. Faz-se
necessário voltar à investigação filosófica a essa importante área dada principalmente sua
abrangência e sua capacidade de transmitir mensagens, pensamentos e estilos de vida.

Objetivos:
- Utilizar o cinema como instrumento para filosofar; - Promover o debate filosófico a partir de obras
cinematográficas que tratam de diversas questões filosóficas; - Pensar o papel que o cinema exerce
na formação artístico-cultural de um povo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será elaborado um cronograma que conterá i) o filme do dia, ii) o horário da apresentação do filme



e, iii) os profissionais que ficarão responsáveis pela mediação do debate filosófico. Começa-se
assistindo o filme e depois entra-se no debate filosófico sobre a temática em questão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os participantes consigam identificar as inúmeras questões filosóficas envoltas em
determinadas obras cinematográficas para, a partir daí, compreenderem a complexidade que
permeia o vida artístico-cultural que nos cerca.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Espera-se que os participantes consigam identificar as inúmeras questões filosóficas envoltas em
determinadas obras cinematográficas para, a partir daí, compreenderem a complexidade que
permeia o vida artístico-cultural que nos cerca.

Atividade - XIX Semana de Filosofia e IX Semana PET
filosofia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/06/2020 27/11/2020

Descrição/Justificativa:
A Semana de Filosofia é uma atividade que há anos vem ajudando aos alunos e professores do Curso
de Filosofia da UNICENTRO a divulgarem suas pesquisas e aprenderem com as pesquisas de outras
instituições. Com a criação do Grupo PET, essa atividade ganhou força por poder contar com um
apoio mais expressivo de alunos em sua organização, mostrando aos demais alunos do curso a
importância da organização de eventos de qualidade dentro da Universidade para sua formação
atual e futura. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017, 2018 e 2019 o PET/Filosofia
coordenou a Semana de Filosofia da UNICENTRO e realizou a Semana PET/Filosofia nas mesmas
datas. As atividades tiveram grande êxito e no ano de 2019 novamente o PET será o responsável pela
organização da Semana de Filosofia e Semana PET Filosofia. A preparação da semana de Filosofia
começará ainda no primeiro semestre e será intensificada a partir de agosto.

Objetivos:
- Realizar intercâmbio de ensino, pesquisa e extensão com outras universidades brasileiras; -
Divulgar as atividades realizadas pelo Grupo; - Capacitar os bolsistas para organização de eventos; -
Trocar experiências acadêmicas e profissionais com pesquisadores de outras instituições;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Grupo PET ficará responsável, sob a supervisão do tutor e conjuntamente com os professores do
departamento de filosofia, de organizar todo o evento, auxiliando desde o convite aos professores até
na divulgação e na organização de espaços. O evento está prevista para ocorrer no mês de outubro e
contará com palestras, minicursos, comunicações e exposição das atividades do grupo PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que o evento amplie o espaço de discussão de atividades científico/filosóficas dentro da
universidade, integrando alunos do curso de filosofia da UNICENTRO com alunos e professores de
outras instituições. Além disso, serão publicados as comunicações do evento em forma Anais.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo PET fará uma avaliação interna da participação do mesmo na organização da Semana e se
pedirá ao Departamento que avalie a participação do grupo na organização da mesma, ressaltando
os aspectos positivos e sugerindo ações para melhorar esta participação.

Atividade - Participação e presentação de resultados da
pesquisa em eventos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 02/03/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Como resultado de seus estudos e pesquisas, aos bolsistas será exigido que apresentem
comunicações, a partir dos textos escritos de suas pesquisas em eventos de filosofia, principalmente
na Semana de Filosofia e nos eventos de iniciação científica da UNICENTRO. Além desses eventos,
aos bolsistas serão incentivados a apresentarem suas pesquisas em eventos externo à UNICENTRO,
desde que os recursos de custeio do grupo sejam liberados pelo Ministério da Educação.

Objetivos:
- Sensibilizar o bolsista para a prática de intercâmbio do conhecimento adquirido em suas
atividades; -Divulgar o trabalho do PET/Filosofia através de eventos científicos e de extensão; -
Promover a participação dos bolsistas em eventos de natureza científica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos irão preparar seus trabalhos de acordo com as normas exigidas pelo evento, sendo
através da apresentação de resumos, mesas redondas, seminários ou banners. A participação poderá
ocorrer na instituição local como também em outras instituições, desde que haja verba de custeio
para cobrir as despesas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Publicação de resumos em anais de eventos; Apresentação dos resultados da pesquisa em eventos de
pesquisa; Elaboração de banners ou slides para a divulgação das pesquisas realizadas; Publicação de
artigos científicos em revistas de iniciação científica. Tudo isso contribuirá na formação acadêmica
do petiano e ajudará na composição de seu Currículo Lattes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Todos os petianos deverão mostrar ao tutor no mínimo um certificado que comprove apresentação
de suas pesquisas em eventos de natureza científica sejam eles realizados na Unicentro ou em outra
instituição de nível superior.


