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Ata nº06/2019-PGFILOS, da Reunião Ordinária do Programa de Pós-graduação em Filosofia, 1 
PGFILOS/UFPR, realizada no dia onze de setembro de dois mil e 2019. Presentes: DANIEL 2 
LASKOWSKI TOZZINI, AUREA JUNGLOS, CRISTINA FORONI C. KLEIN,  RODRIGO 3 
BRANDÃO, ANDRÉ DE MACEDO DUARTE, VINICIUS B. DE FIGUEIREDO, MARIA ISABEL 4 
LIMONGI, MOREIRA, TIAGO FONSECA FALKENBACH, JOEL KLEIN e os discentes: ALTIERIS 5 
BORTOLI, ADRIEL FONTELES DE MOURA. Afastados: ANTONIO EDMILSON PASCHOAL, 6 
LEANDRO CARDIM, LUCIO LOBO e RONEI CLÉCIO MOCELLIN. Justificativas: MARCO 7 
ANTONIO VALENTIM (evento), PAULO VIEIRA NETO (Apufpr), e EDUARDO BARRA (Prograd). 8 
A reunião foi presidida pelo Coordenador Rodrigo Brandão, que abriu a reunião com os informes: 9 
1. Processo seletivo 2019. 2. Informou sobre o cronograma para que os professores da comissão 10 
agendasse os dias que terão que disponibilizar para acompanhar o processo; 3. Informações 11 
quanto a renovação da Bolsa PNPD e sobre os ofícios recebidos da CAPES e PRPPG, sobre a 12 
atual situação da bolsas dos alunos. Em seguida passou-se aos assuntos da pauta: 1. Seminário 13 
de Meio-termo da CAPES: Rodrigo relatou sobre o Seminário de Meio-termo da CAPES e 14 
planejamento do Programa. O coordenador destacou alguns pontos e tendências de mudança da 15 
próxima avaliação e falou rapidamente da atual situação do programa. Em primeiro lugar, destacou 16 
que a produção bibliográfica teve seu peso diminuído em relação a novos itens e novos pesos de 17 
antigos itens da ficha de avaliação. No entanto, continua figurando entre os itens de maior peso 18 
(30% do primeiro eixo da avaliação). Eixos de avaliação: 1-Programa, 2-Formação 3-Impacto na 19 
Sociedade. Destacam-se um novo item da ficha de avaliação, a autoavaliação, no eixo 1, e itens 20 
que tiveram seus pesos elevados, sobretudo no eixo 3 da avaliação (Internacionalização e 21 
visibilidade do programa 35 %; Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da 22 
natureza do programa 35 %; Impacto econômico, social e cultural do programa 30%);  No eixo 2, 23 
destacam-se: Qualidade da produção de discentes e egressos 15%; Destino, atuação e avaliação 24 
dos egressos do programa em relação à formação recebida 10%. No eixo 1 destacam-se: 25 
Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações com o planejamento 26 
estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e 27 
melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – 28 
bibliográfica, técnica e/ou artística 20%; Os processos, procedimentos e resultados da 29 
autoavaliação do programa, com foco na formação discente e produção intelectual 10 %. Quanto 30 
à situação atual do programa, o coordenador destacou mais uma vez o diagnóstico de 31 
concentração de produção e concentração de orientação. Foram aventadas medidas para bem 32 
responder aos itens da ficha, sobretudo no que diz respeito à autoavaliação e ao impacto social. 33 
Quanto à primeira, o coordenador sugeriu a criação do Seminário anual de autoavaliação, a ser 34 
realizado em dezembro de cada ano com a apresentação de dados do programa, e de estratégias 35 
de fortalecimento do programa e das pesquisas realizadas em seu âmbito. No que concerne ao 36 
impacto social, destacou-se a necessidade de dar maior visibilidade a atividades que já acontecem 37 
com grande frequência no programa e buscar novas conexões, sobretudo com a cidade e o Estado 38 
do Paraná (atividades de extensão como aquela realizada pela prof.ª Maria Isabel em Almirante 39 
Tamandaré, publicação em jornais locais,  etc.). Decidiu-se por voltar a tal tópico em nova reunião 40 
no mês de outubro, após o envio dos documentos a todos os professores, para traçar planos de 41 
ações para bem responder aos itens da ficha de avaliação.  2. Credenciamento de novos 42 
docentes: Credenciamento no programa de Joel Thiago Klein, professor do Departamento de 43 
Filosofia da UFPR desde agosto de 2019, CPF 003933650-69, RG 1065739847, siape 197423. 44 
Solicitou credenciamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPR, para atuar 45 
como membro permanente nas linhas de Ética e Política e na de História da Filosofia, tanto em 46 
nível de mestrado quanto de doutorado. Solicitou também que o Colegiado autorize que o prof  47 
continue, também, como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 48 
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UFSC, no qual possui orientações de mestrado e doutorado em andamento. Aprovado. 3. 49 

Solicitações de aproveitamento e equivalências: foram aprovadas as seguintes 50 

solicitações: RONDINELLY GOMES MEDEIROS, Tópicos de Teoria de Literatura e 51 

Tradução, equivalência a FILO7004, CULTURA E SOCIEDADE, 75, 100, A; e Altieris 52 

Bortoli, Filosofia da História e Modernidade (90 horas), equivalência a FILO7001, 53 

FILOSOFIA DA HISTÓRIA E POLÍTICA,  75, 100, A. Foi rejeitada a solicitação de BRUNO 54 

DAMBROS porque os documentos apresentados estão fora do padrão exigido. 4. 55 

Solicitações de coorientação: foram aprovadas as seguintes solicitações: Cristiane do 56 

Rocio Wosniak e para Izis Dellatre Bonfim Tomass. Federico Ferraguto  para Douglas 57 

William Langer. 5. Solicitações de trancamento de matrícula: foi aprovada a seguinte 58 

solicitação: Lucas Vinicius de Brito. 6. Solicitações de dispensa de prática de docência: 59 

foram aprovadas as seguintes dispensas de Prática de Docência: Cristiane Picinini e José 60 

Aguiar Nobre. 7. Solicitações de prorrogação: foram aprovadas as seguintes 61 

prorrogações: Rafael de Oliveira Braga, Fernanda Ribeiro de Almeida, Cassiana Lopes 62 

Stephan e Tarik Vivian Alexandre. 8. Solicitações de retorno de trancamento: foi 63 

aprovada a seguinte solicitação: Paulo Sabino. 9. Inclusão de docente visitante ou pós-doc: O 64 

prof. Dr. Jonathan Molinari, professor do Departamento de Filosofia da Universidade 65 

Federal do Pará, apresentou sua intenção de participar do PGFILOS da UFPR ou bem 66 

como professor visitante ou como pesquisador de pós-doutorado. Após apresentação de 67 

seu CV Lattes, o colegiado deliberou por deixar a cargo do professor a escolha da 68 

modalidade por meio da qual gostaria de integrar temporariamente o PGFILOS, como 69 

pesquisador de pós-doutorado ou professor visitante, reconhecendo que cada modalidade 70 

implica trâmites distintos que devem ser levados a cabo pelo proponente. Não havendo 71 

nada mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Aurea Junglos, lavrei 72 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 73 
Curitiba, 11/09/2019. 74 
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Rodrigo Brandão 78 

Coordenador da PGFILOS/UFPR 79 
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AUREA JUNGLOS 84 

Secretária da Reunião 85 


