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Ata nº05/2019-PGFILOS, da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em 1 

Filosofia - PGFILOS/UFPR, realizada no dia seis de agosto de dois mil e dezenove. 2 

Presentes: DANIEL LASKOWSKI TOZZINI, AUREA JUNGLOS, CRISTINA FORONI C. 3 

KLEIN,, JULIANA F. DE S. COUTINHO, LUCIO SOUZA LOBO, RODRIGO BRANDÃO, 4 

ANDRÉ DE MACEDO DUARTE, RONEI CLÉCIO MOCELLIN, VINICIUS B. DE 5 

FIGUEIREDO, ALEXANDRE NODARI, MAICON ENGLER,, MARIA ADRIANA 6 

CAMARGO CAPPELLO, MARCO ANTONIO VALENTIM e ALEXANDRE NORONHA, 7 

VIVIANE DE CASTILHO MOREIRA, TIAGO FONSECA FALKENBACH e os discentes: 8 

GUSTAVO H. FONTES DE HOLANDA, Adriel Fonteles de Moura. Afastados: ANTONIO 9 

EDMILSON PASCHOAL e LEANDRO CARDIM. Justificativas: MARIA ISABEL LIMONGI, 10 

PAULO VIEIRA NETO e EDUARDO BARRA. A reunião foi presidida pelos novos 11 

Coordenadores, conforme Portaria 575 e 576 de 23 de julho de 2019. Prof. Dr. Rodrigo 12 

Brandão, Coordenador do Programa, que abriu a reunião com os informes: Acerto de 13 

matrículas do 2º semestre/2019; Férias da Aurea (agosto 2019). FUTURE-SE. Rodrigo 14 

informou que participou, juntamente com outros professores da PGFILOS, da reunião 15 

convocada pelo Reitor sobre o FUTURE-SE. André Duarte passou informações sobre o 16 

resultado das reuniões que tem ocorrido e de como está a atual situação dos cortes de 17 

verba, através do contingenciamento, e o que este acarreta para o início de semestre. O 18 

material com o panorâmico do Reitor, encontra-se na página da UFPR. Rodrigo informou 19 

sobre o período de férias da Secretária Administrativa Aurea Junglos, que deverá quitar 20 

as férias internas/pendentes, ainda este ano. Como irá concorrer a eleição para a 21 

ASUFEPAR e para que não aconteçam ausências no trabalho, optou pelas férias. Em 22 

seguida passou-se aos assuntos da pauta: 1. Levantamento de dados e autoavaliação 23 

para seminário do meio-termo. Solicitou-se que os professores encaminhem 24 

qualificação da produção 17/19, capítulo de livro, segundo nova regulamentação da 25 

Capes, que afirma que o estrato mais alto passa a ser L1, para livros, e C1 para capítulos 26 

de livros, até o estrato mais baixo L4 e C4; e artigos conforme Web-Qualis também antigo, 27 

para avaliação de meio de percurso o prazo é: até o dia 09/08 6ª feira; importante destacar 28 

o mestrado profissional, atividades como eventos e cursos de extensão registrados no 29 

SIGEU, acordos internacional (Eramus), Tripartite e acompanhamento dos Egressos. A 30 

data da reunião com a CAPES está agendada para o dia 19/08 em Brasília. Para a 31 

elaboração deste material o Coordenador conta com a colaboração do Colegiado. Para 32 

médio e longo prazo incluir uma ficha avaliativa pelos alunos, a ficha deverá ser online via 33 

página da PGFILOS 2. Anuidade ANPOF. Aprovou-se o pagamento de imediato da 34 

anuidade da ANPOF/2019, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). 3. Bolsa 35 

PNPD. Definição do atual PNPD. O Colegiado analisou o 2º (referente ao 2º ano da bolsa) 36 

relatório apresentado, e definiu prorrogar a bolsa PNPD da pesquisadora Juliana Fausto, 37 

por mais um ano, até o mês de outubro de 2019, tendo em vista seu excelente 38 

desempenho. No entanto, deliberou-se que no mês de maio, o Colegiado se reunirá 39 

novamente para então definir novo edital (incluir uma cláusula onde não haverá atribuição 40 

de orientação e/ou coorientação), de maneira a permitir a contratação de outro bolsista já 41 

para o mês de novembro de 2020, uma vez que a bolsa deverá circular de 2 em 2 anos, 42 

em cada linha de pesquisa. Excepcionalmente, poderá ser por 3 anos. Deliberou-se ainda 43 

que a atual bolsista não poderá assumir novos orientadores a partir desta data e que deve 44 
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ser imediatamente comunicada dessas deliberações. 4. Professor permanente: Foi 45 

aprovado a continuidade do professor Walter Romero Menon Jr, como prof permanente 46 

do programa, até que seus orientandos tenham defendidos as dissertações e teses, e que 47 

para esta seleção de 2019, não serão atribuídas vagas ao referido professor. Decidiu-se 48 

ainda que os professores permanentes não residentes no programa e que não estão 49 

ministrando disciplinas no quadriénio deverão ser comunicados de que no próximo ano 50 

terão que lecionar pelo menos uma disciplina ou permacer no programa como professor 51 

colaborador. 5. Foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazos para o 52 

mestrado: PAULETE CRISTIANE DE OLIVEIRA. Os demais que encontram-se fora dos 53 

prazos e que não encaminharam solicitações, devem ser comunicados, via e-mail 54 

plataforma SIGA, de que devem apresentar justificativa do atraso, com a ciência do 55 

orientador no prazo de 10 dias, a contar da data do envio do e-mail. São eles: HENRIQUE 56 

ROS GUILERA, SDNEI DE ALMEIDA PESTANO e MARCUS VINÍCIUS RIBINSKI 57 

BERNARDO. Após esta data estarão automaticamente desligados/jubilados. 6. 58 

Desligamento de discentes. Foi decidido enviar e-mail aos seguintes alunos, solicitando 59 

um pedido formal de prorrogação, caso contrário, seriam desligados do Programa. O 60 

prazo estabelecido foi de um mês. 7. O item 6º da pauta ficou transferido para 61 

discussão na próxima reunião. 8. Planejamento financeiro. Solicitou-se o 62 

encaminhamento do formulário para aquisição de passagens e estadias, devidamente 63 

preenchido, ao e-mail do Coordenador, com cópia à secretaria. O Prazo (provisório) para 64 

as demandas do 2º semestre bem como para janeiro, fevereiro e março/2020, é 65 

30/10/2019. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião 66 

da qual eu, Aurea Junglos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 67 

assinada por mim e por todos os presentes. Curitiba, 06/08/2019. 68 
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