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Ata nº01/2020-PGFILOS, da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Filosofia-           

PGFILOS/UFPR, realizada no dia 10 de março de dois mil e vinte. Presente: ANTONIO              

EDMILSON PASCHOAL, LEANDRO CARDIM, LUCAS LIPKA PEDRON, MAURIZIO        

FILIPPO DI SILVA, RODRIGO BRANDÃO, VIVIANE DE CASTILHO MOREIRA, AUREA          

JUNGLOS e DANIEL LASKOWSKI TOZZINI. Afastados: RONEI CLÉCIO MOCELLIN.         

Faltas justificadas: MAICON REUS ENGLER, MARIA ISABEL LIMONGI e VINICIUS B. DE            

FIGUEIREDO. A reunião foi presidida por Rodrigo Brandão, Coordenador(a) do Programa, que            

abriu a reunião com os INFORMES: Informações sobre o SUCUPIRA. Em seguida passou-se aos              

assuntos da pauta, que foi invertida à pedidos do Rodrigo: ALUNOS QUE NÃO POSSUEM              

ORIENTAÇÃO NO SIGA OU NÃO FIZERAM DISCIPLINAS: Os discentes MARCO          

AURÉLIO GOBATTO DA SILVA e ANDRE LUIS FERNANDES DUTRA serão contatados e            

terão o prazo de uma semana para se manifestas. Caso não o façam, serão desligados do programa                 

por ausência de atividades nos últimos meses. DISCENTE QUE DEFENDEU EM 2017 E             

AINDA NÃO ENTREGOU A VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO: RAFAEL BANDEIRA          

terá até 31 de março para entregar a versão final do trabalho d e conclusão, caso contrário, o seu                   

rito de defesa terá a validade anulada. DISCENTE CONTATADO POR AUSÊNCIA DE            

ATIVIDADE: ROGERIO WALDRIGUES GALINDO será contado para solicitar prorrogação de          

prazo e enviar um plano de trabalho para a orientadora até 19/03, caso contrário será desligado do                 

Programa. SOLICITAÇÕES DE APROVEITAMENTO E EQUIVALÊNCIAS: aprovaram-se       

os pedidos seguintes pedidos: ALUNO - disciplina solicitada - aproveitamento ou equivalência -             

disciplina equivalente (se for o caso) - ch - frequência - conceito; ALICE FERREIRA              

RODRIGUES DIAS - tópicos de filosofia contemporânea - aproveitamento - 60 h (4 créditos) -               

90% - a; ANTÔNIO CHARLES SANTIAGO DE ALMEIDA - filosofia do ensino de filosofia –               

aproveitamento - 60 h (4 créditos) - 100% - a; EDUARDO SEINO WIVIURKA - escrita               

acadêmica em inglês – aproveitamento - 60h (4 créditos) -100% - a; IVO FERNANDO DA               

COSTA - filosofias da ciência e da tecnologia – aproveitamento - 54 horas (4 créditos) - 85% - a;                   

JÉFFERSON LUIZ SCHAFRANSKI DA SILVA - subjetividade II (60h) & ética I (60h) –              

equivalência - ética contemporânea - 75 h (5 créditos) - 100% - a; JONAS FACCIN - teoria                 

crítica, sociedade e cultura & introdução. a hermenêutica filosófica & metodologia como atitude             
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interpretativa & estética romântica como linguagem formativa equivalência - cultura e sociedade -             

75h (5 créditos) – 100% - a; LORENNA FYAMA PEREIRA MARQUES - teoria do créditos               

conhecimento I & cultura e sociedade – equivalência - filo-7034 teoria do créditos conhecimento              

1 & filo-7004 cultura e sociedade - 75h (5 créditos) & 75h (5 créditos) - 100% & 100% - a & a;                      

LUCAS LIPKA PEDRON - TÓPICOS - ESPECIAIS IV (LETR-7087) – aproveitamento 90h (6             

créditos) - 75% - a; MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA VAZ - tóp. especiais de metafísica II &                 

ética moderna II & tóp. esp. de ética e fil. política ii – equivalência - política e metafísica - 75h (5                     

créditos) - 90% - a; VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA - tópicos de teoria da literatura e tradução                 

& história da filosofia moderna - aproveitamento & equivalência tópicos de teoria da literatura e               

tradução letr-7082 & história da filosofia moderna & filo-7023 -história da filosofia moderna - 90               

h (6 créditos) & 75h - 100 % & 100% - a & a. SOLICITAÇÕES DE COORIENTAÇÃO:                 

aprovou-se o pedido de LUCAS LIPKA PEDRON. SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO          

DE QUALIFICAÇÃO: aprovaram-se os seguintes pedidos: VINÍCIUS JOSÉ HENRIQUE DA          

COSTA LEONARDI (30/04/2020); ABEL RIBEIRO DOS SANTOS (31/03/2020); CARLOS         

EDUARDO CONTRERAS VILLAYZAN (10/03/2020); IVANILDO LUIZ MONTEIRO       

RODRIGUES DOS SANTOS (20/04/2020); CAIO HELENO DA COSTA PEREIRA         

(02/09/2020); ALICE FERREIRA RODRIGUES DIAS (20/09/2020); MURILO LUIZ MILEK         

(03/07/2020); GUSTAVO JUGEND (31/07/2020); VINICIUS JOSE HENRIQUE DA COSTA         

LEONARDI (30/04/2020). SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE DEFESA:       

aprovaram-se os seguintes pedidos: THAISE DIAS ALVES (18/08/2020); DOUGLAS WILLIAM          

LANGER (21/07/2020); LAURO ANTONIO NOGUEIRA SOARES JUNIOR (30/08/2020);        

LUIZ HENRIQUE DE MORAES SILVA (09/08/2020); LEANDRO ALVES DA SILVA          

(30/03/2020); GABRIEL HERKENHOFF COELHO MOURA (29/05/2020); TIAGO RICKLI        

(15/10/2020); JOÃO EVANGELISTA FERNANDES (30/09/2020); RODRIGO FREITAS       

COSTA CANAL (18/02/2021); LETÍCIA MENDES SOARES (30/07/2020); CAMILA        

SANT’ANA VIEIRA FERRAZ MILEK (30/06/2020). SOLICITAÇÕES DE       

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: EDSON RIBEIRO DE LIMA (20/06/2020), MARCELO         

ALVES NEDBAJLUK (30/06/2020) e WANDERLY ALVES DE SOUSA (25/01/2021).         

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO: aprovou-se o pedido de LORENNA FYAMA         
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PEREIRA MARQUES, de seu antigo vínculo. REPRESENTANTES DAS LINHAS NO          

COLEGIADO: foram escolhidos os seguintes representantes por linha de pesquisa:          

Epistemologia e Metafisica: VIVIANE DE CASTILHO MOREIRA (TITULAR) e RONEI          

CLÉCIO MOCELLIN (SUPLENTE) - a iniciar após o seu afastamento. Ética e Política: MARIA              

ISABEL LIMONGI (TITULAR) e VINICIUS B. DE FIGUEIREDO (SUPLENTE). Quando a           

MARIA ISABEL LIMONGI pegar licença no próximo semestre, mudará para VINICIUS B. DE             

FIGUEIREDO (TITULAR) e CRISTINA FORONI C. KLEIN (SUPLENTE). História da          

Filosofia: MARIA ADRIANA C. CAPPELLO (TITULAR) e LEANDRO CARDIM         

(SUPLENTE). SELEÇÃO DE ALUNOS ANPOF: decidiu-se que os discentes serão contatados           

sobre o interesse em participar da ANPOF. A partir disso, será decidida a distribuição de verbas.                

Alunos contemplados com diárias e passagens em outros eventos neste ano, não poderão ser              

contemplados para a ANPOF. Discentes recém ingressos não podem ir à ANPOF com             

financiamento da PGFILOS. ADIANTAR SELEÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO         

PARA JULHO OU ESTABELECER PROCESSO SELETIVO DE FLUXO CONTÍNUO:         

decidiu-se por um modelo híbrido. As inscrições serão abertas de, aproximadamente, abril a             

outubro. Somente será exigido e avaliado o projeto. Entrevistas poderão ser demandadas pelos             

orientadores pretendidos. Cada alunos deverá indicar de um a dois orientadores. Será exigida a              

suficiência de língua estrangeira. Doutorandos terão o tempo do curso para apresentar uma             

segunda língua além da apresentada na seleção. Serão aceitos documentos de atestado de             

impossibilidade de pagamento de taxa de inscrição como isenção da taxa de matrícula.             

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS: Foram homologadas as decisões da Comissão de bolsas para            

distribuição para o ano de 2020. Para o novo processo seletivo, para turma de 2021, as bolsas                 

serão desvinculadas da seleção e serão divididas por linha de pesquisa. Até 30% dos novos               

discentes serão contemplados e o restante será distribuído em seleção de ampla concorrência, com              

as demandas reprimidas. Pretende-se aplicar a elas cotas. REFORMA CURRICULAR: foram           

explicadas as mudanças a serem executadas. As disciplinas passarão a ter 60 horas, para beneficiar               

discentes e seus pedidos de prorrogação. Serão criadas disciplinas de 15 e 30 horas. MUDANÇA               

DE ORIENTADOR: aprovado o pedido de JOÃO PEDRO DA LUZ NETO, com a anuência dos               

envolvidos, para mudança de orientador: de LÚCIO SOUZA LOBO para BERNARDO           
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GUADALUPE LINS BRANDÃO. EDITAL DE PÓS-DOC: será lançado edital de          

pós-doutorado no mês de março. Não será cobrada matrícula. Será exigido uma que o              

pós-doutorando execute algumas atividades durante a sua estadia na UFPR, para que haja ganho              

da comunidade interna e externa ao Programa de sua vinda. O processo seletivo terá fluxo               

contínuo de seleção, bastando anuência de um orientador e aprovação em Colegiado. As             

atividades dos aprovados começam após aprovação em Colegiado. As atividades exigidas serão as             

seguintes: “Em um período de 12 meses, além do desenvolvimento de sua pesquisa, a ou o                

pós-doutorando deverá realizar no mínimo duas das seguintes atividades no âmbito do            

PPG-Filosofia da UFPR: minicursos, seminários, leituras dirigidas, grupos de estudos,          

conferências, oficinas e monitorias a serem amplamente divulgados; Para períodos de 12 meses as              

atividades acima devem totalizar de 8 a 16 horas. Para períodos inferiores a 12 meses será                

aplicado o seguinte quadro de horas em atividades citadas no artigo 10: de 4 a 8 horas para                  

períodos de seis meses, de 2 a 4 horas para períodos de três meses”. PEDIDO DE                

CREDENCIAMENTO DA DÉBORA AYMORÉ: a inscrição foi condicionada a possibilidade          

de haver professores credenciados sem terem vínculo permanente com uma Instituição de Ensino             

Superior e também ao fato de a pretendente ter ou não já tido uma orientação defendida. Além                 

disso, teme-se que o número de docentes externos já esteja em número elevado para avaliação da                

CAPES. Não havendo nada mais a tratar, o(a) Presidente deu por encerrada a reunião da qual nós,                 

AUREA JUNGLOS e DANIEL LASKOWSKI TOZZINI, lavramos a presente ata que, depois de             

lida e aprovada, será assinada por nós e por todos os presentes. 

Curitiba, 10/03/2020 

 

 

 

 

Rodrigo Brandão 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia 

Universidade Federal do Paraná 
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