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1. APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Filosofia da UFPA, por meio do projeto PIBIC 2020 “Quem quer ler? 

Itinerários para a formação de um público leitor através de clubes de leitura” em 

curso na Escola de Aplicação da UFPA, torna pública a chamada para preenchimento 

de vagas dos primeiros membros do Clube de Leitura da FAFIL-UFPA. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

O edital tem por objetivo preencher 15 vagas para membros efetivos do primeiro Clube 

de Leitura da FAFIL-UFPA, que terão como tarefas: a) eleger o nome do Clube de 

Leitura; b) definir lista de leitura anual; c) participar das reuniões mensais do Clube 

(remotas, devido a situação de calamidade pública gerada pela pandemia). 

O Clube de Leitura da FAFIL-UFPA exercerá atividades de disseminação e debates de 

leituras, obedecendo como único fim, a reflexão, a criticidade e o respeito mútuo às ideias 

e percepções de seus membros. Constituirá mais um espaço de debate e reflexão da 

FAFIL-UFPA. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada via formulário google a partir do dia 25 de setembro de 2020 e 

encerram-se dia 02 de outubro de 2020. Para se inscrever, acesse: 

https://bityli.com/7c3JM.    

4. CATEGORIAS 

As 15 vagas a serem preenchidas, obedecerão a seguinte distribuição: 

5 vagas 

Alunos da graduação em Filosofia 

da UFPA , que estejam entre 1° e 5° 

semestre 

5 vagas 

Alunos da graduação em Filosofia 

da UFPA, que estejam entre 5° e o 

último semestre 

https://bityli.com/7c3JM


2 vagas 
Pós-graduandos em Filosofia da 

UFPA 

1 vaga Egresso do Parfor-Filosofia UFPA 

1 vaga 
Egresso que exerça atividade de 

docência no ensino básico 

1 vaga 
Para graduando externo à UFPA ou 

da UFPA de área diversa à filosofia 

 

4.1.Somente os egressos PARFOR pertencentes ao campus Belém podem concorrer 

à vaga. 

4.2.Na hipótese de não inscritos em alguma categoria, a vaga será dirigida, 

preferencialmente a graduação. 

 

5. DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada por ordem de formulário de inscrição.  

 

 

 

Belém, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Diretor da FAFIL-UFPA 

 

Coordenadora do Clube de Leitura 

 

 

Coordenador do Clube de Leitura 

 

 

 

 


