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Ata nº02/2020-PGFILOS, da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Filosofia- 

PGFILOS/UFPR, realizada no dia 19 de maio de dois mil e vinte. Presente: Coordenação: 

RODRIGO BRANDÃO e MAURIZIO FILIPPO DI SILVA. Epistemologia e Metafisica: 

VIVIANE DE CASTILHO MOREIRA. Ética e Política: MARIA ISABEL LIMONGI e VINICIUS 

B. DE FIGUEIREDO. História da Filosofia: MARIA ADRIANA C. CAPPELLO e LEANDRO 

CARDIM. Servidores técnico-administrativos: AUREA JUNGLOS e DANIEL LASKOWSKI 

TOZZINI. Discentes: LUCAS LIPKA PEDRON. A reunião foi presidida por Rodrigo Brandão, 

Coordenador do Programa, que abriu a reunião com o seguinte INFORME: BOLSISTAS: Em 

relação a Portaria da CAPES nº55 de 19 de abril de 2020, os prazos de envio de pedido do discente 

e da carta do orientador, no que se refere à possibilidade de prorrogação da bolsa devido ao COVID-

19), serão até 15/08. A Secretaria do Programa deverá informa-los através de e-mail/SIGA. Em 

seguida, iniciaram-se os debates e decisões sobre as seguintes PAUTAS. DISCIPLINAS EM 

PERÍODO ESPECIAL (COVID-19): O docente Vinícius de Figueiredo consultou os discentes. 

A maioria está de acordo, mas ainda não está definido como oferecê-la à distância. Maria Adriana 

Camargo Cappello consultou os alunos. Somente seis se manifestaram a favor do retorno. Maicon 

Reus também consultou os discentes. Ficou decidido que os alunos serão informados de quais 

disciplinas serão continuadas e será reforçado que eles podem cancelar as disciplinas, até o prazo 

de 50% de sua carga-horária. Também decidiu-se consultar os docentes sobre as disciplinas, 

conforme demandas da PRPPG. SOLICITAÇÕES DE PÓS-DOC: foram aprovadas as 

candidaturas de MARÍLIA SENE DE LOURENÇO, JONATHAN MOLINARI, RAFAEL 

FERREIRA VIANNA E RAMON BLANCO DE FREITAS. Foi decidido melhorar o edital: adaptar 

e especificar diferenças entre a aprovação, o início do pós-doutorado e o cronograma de atividades. 

Decidiu-se ainda colocar nomes dos pós-doc e pesquisas no SIGA e no site. Aguardaremos o novo 

site, a ser lançado nas próximas semanas, para verificar esta necessidade, bem como a possibilidade 

de fazer constar na plataforma SIGA. PRÊMIO CAPES: A tese do DANIEL LASKOWSKI 

TOZZINI foi indicada para concorrer ao prêmio CAPES pela PGFILOS. Ela se intitula “Programa 

Forte em Sociologia do Conhecimento e Teoria Ator-rede: a disputa dentro dos Sciences Studies”. 

Os presentes na reunião parabenizaram o Daniel pela indicação. A inscrição foi única e a decisão 

foi tomada pelos docentes membros do Colegiado, que tiveram o papel de Comissão Avaliadora. 

São eles: RODRIGO BRANDÃO, MAURIZIO FILIPPO DI SILVA, VIVIANE DE CASTILHO 

MOREIRA, MARIA ISABEL LIMONGI, VINICIUS B. DE FIGUEIREDO, MARIA ADRIANA 
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C. CAPPELLO e LEANDRO CARDIM. REFORMA CURRICULAR: ainda está em andamento. 

Será divulgada posteriormente. Aguardamos orientações da PRPPG. EDITAL DE SELEÇÃO DE 

MESTRADO E DOUTORADO: O edital foi aprovado, com modificações pontuais. Foi decidido 

que serão colocados em nosso site exemplos de projetos que foram aprovados na seleção anterior. 

Frisa-se que não há um modelo definido, mas exemplos passados. Idealmente, serão 

disponibilizados os projetos dos três primeiros colocados do mestrado e dos três primeiros do 

doutorado. Os discentes serão consultados e deverão autorizar a divulgação. Não havendo nada mais 

a tratar, o 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, 19/05/2020 
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