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Ata nº07/2019-PGFILOS, da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Filosofia- 1 

PGFILOS/UFPR, realizada no dia 12 de novembro de dois mil e dezenove. Presente: ANDRÉ DE 2 

MACEDO DUARTE; MAICON REUS ENGLER; MARIA ADRIANA C. CAPPELLO; 3 

MAURIZIO FILIPPO DI SILVA; MARIA ISABEL LIMONGI; RODRIGO BRANDÃO; ADRIEL 4 

FONTELES DE MOURA; ALTIERIS BORTOLI; e DANIEL TOZZINI. Faltas justificadas: 5 

VINICIUS B. DE FIGUEIREDO; BENJAMIM BRUM NETO; ANTONIO EDMILSON 6 

PASCHOAL; LEANDRO CARDIM; LUCIO SOUZA LOBO; TIAGO ZÚCHI; e AUREA 7 

JUNGLOS. A reunião foi presidida por Rodrigo Brandão, Coordenador do Programa, que abriu a 8 

reunião com os informes: Afastamentos, DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019: 9 

será preciso fazer uma seleção, por meio de edital, para afastamentos de docentes. Tripartite e 10 

Universidade Trois-rivières. Temos em mãos o mais novo acordo com a Universidade de Laval e 11 

a Universidade de Rennes assinados. Encaminharemos a assinatura pela UFPR. A professora 12 

Sophie-Jan Arrien, coordenadora do programa de mestrado e doutorado em filosofia da 13 

Universidade de Laval virá a Curitiba para conferências e promoção do Mestrado Tripartite em abril 14 

de 2020. A Universidade Trois-rivières oferecerá bolsa para cotutela de doutorado a nossos alunos. 15 

Basta ficar um ano lá, até três, todo o tempo com bolsa. A bolsa paga as taxas e o alojamento. O 16 

restante é pelo aluno, que pode trabalhar durante a estadia. Aventou-se a possibilidade do PPG pagar 17 

com verba PROAP a passagem de ida e volta e três diárias caso haja orçamento disponível. O aluno 18 

necessita ter B1 em francês ou pode fazer os estudos de língua no local. Metade do departamento lê 19 

em português. A defesa pode ser feita em português. As informações serão disponibilizadas em 20 

nosso site. Em seguida, passou-se aos assuntos da pauta: Processo seletivo 2019.  Foram recebidas 21 

todas as notas da segunda fase e elas serão publicadas em breve. Dia 21 e 22 serão as entrevistas. 22 

Docentes que têm interesse em participar devem informar a Coordenação. Quadriênio – Avaliação 23 

da CAPES. Rodrigo apresentou o site de avaliação da CAPES e os gráficos e critérios de análise 24 

disponíveis nele. Ressaltou a objetividade do sistema e a necessidade de se adequar. Deve-se 25 

melhorar a alimentação do sistema, como o caso do financiamento dos projetos, onde estamos mal 26 

avaliados por falta de preenchimento adequado do Lattes. A vinculação dos alunos em suas 27 

pesquisas também pode ser melhorada, com o melhor preenchimento dos dados no sistema. A 28 

distribuição de orientação deve ser melhorada. Orientadores com muitos orientandos devem segurar 29 

as vagas para entrar nos padrões exigidos. Os discentes serão informados para cadastrar suas 30 

produções pertinentes nos projetos dos seus orientadores. Rodrigo sugeriu que não devemos nos 31 
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contentar com a nota cinco, mas tentar a nota seis. Foi proposto que seja feita uma autoavaliação, 32 

no formato de um debate com docentes, discentes e TAE do Programa. Decidiu-se fazer um 33 

seminário no dia 16/12/10, a partir das 14h. Será enviado um e-mail aos alunos para que eles 34 

contatem seus representantes. Reforma do Regimento. Cada linha de pesquisa escolherá um 35 

representante e um suplente para formar o colegiado conforme o novo regimento.  Decidiu-se 36 

aprovar o regimento. Desligamento de discentes. Decidiu-se desligar os seguintes discentes: 37 

HENRIQUE ROS GUILERA, SIDNEI DE ALMEIDA PESTANO e MARCUS VINÍCIUS 38 

RIBINSKI BERNARDO. Eles serão contatados uma última vez e terão sete dias para apresentar 39 

recursos. Discentes em atraso. os seguintes discentes serão contatados e terão um prazo de duas 40 

semanas para entrar em contato. Caso contrário, serão desligados: EDSON RIBEIRO DE LIMA E 41 

ANGÉLICA ROMEROS DE ALMEIDA. ROGERIO WALDRIGUES GALINDO comunicou, via 42 

a orientadora, que pedirá desligamento do Programa. Ele será contatado para formalizar o seu 43 

pedido. Solicitações de aproveitamento e equivalências. Foi aceito o pedido de aproveitamento 44 

de Lucas Lipka, da disciplina de Tópicos especiais IV (LETR-7087). Solicitações de coorientação. 45 

Foi aprovado o coorientador FEDERICO FERRAGUTO para DOUGLAS WILLIAM LANGER. 46 

Solicitação de prorrogação. Autorizados os pedidos de prorrogação DE CAMILA SANT’ANA 47 

VIEIRA FERRAZ MILEK, VINÍCIUS ALVEZ DE OLIVEIRA e ANDRÉ RICARDO A. 48 

ELEUTÉRIO. Solicitações de trancamento de matrícula.  LUCAS VINICIUS DE BRITO e ANA 49 

CAROLINA MEINERZ. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião 50 

da qual eu, Daniel L. Tozzini, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 51 

mim e por todos os presentes. 52 

Curitiba, 12/11/2019. 53 
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