
 
 

CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA PROF-FILO (NÚCLEO UFPE) 2017.1 

 Estão convocados para a realização da matrícula os candidatos aprovados e classificados no 

Processo Seletivo Unificado 2016, turma 2017/2019, do Mestrado Profissional em Filosofia (Edital 

001/2016). A referida seleção foi realizada pela instituição responsável pela rede nacional, 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, que liderou todo o processos em cada um dos Núcleos da 

Rede. O processo de matrícula ocorrerá em dois momentos indispensáveis e obrigatórios para todos. A 

saber; 

 

 De 06 a 10 de março: matrícula realizada presencialmente, com entrega da documentação na 

Secretaria da Pós-Graduação – Departamento de Filosofia. 15º andar do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas – UFPE. Horário: das 09:00 h às 11:00 h   -  das 15:00 h às 17:00 h. 

 

 De 03 a 04 de abril: matrícula on-line (Sistema de Informação e Gestão Acadêmica - 

SIG@Pós), conforme cronograma abaixo. 

 

ATENÇÃO: O candidato que por quaisquer motivos deixar de cumprir as duas 
etapas não será considerado matriculado no mestrado e, consequentemente, 
sua vaga, disponibilizada para candidatos aprovados e não classificados no 
processo seletivo de 2016. 

 

SIG@PÓS 
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - PROF-FILO 2017.1 

01 a 02/04/17 
OFERTA DE COMPONENTES (Operação disponível apenas para os perfis de Secretaria e 
Coordenação do PROF-FILO.) 

03 a 04/04/17 
Matrícula on-line no SIG@Pós 
OBS: o candidato já deve ter realizado a primeira etapa da matrícula, conforme informado 
acima. 

05 e 07/04/17 

Período de ajustes da matrícula 

1. Transação disponível apenas para os perfis de Secretaria e Coordenação do PROF-FILO. 

2. Possibilidade de ofertar novos componentes, bem como visualizar a demanda de 
matrículas nos componentes ofertados e, caso necessário, realizar o ajuste das vagas. 

3. Oferta e abertura de vagas para alunos de outra pós-graduação da UFPE. 

11 e 12/04/17 

Verificação/Modificação e Correção de Matrícula 

1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o 
período regular de matrícula é permitido solicitar: matrícula em novos componentes 
curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em componentes curriculares e 
matrícula vínculo. 

2. Para os alunos que não solicitaram matrícula em componentes curriculares durante o 
período regular de matrícula só resta a possibilidade de solicitar matrícula vínculo. 

3. A opção trancamento de semestre estará disponível apenas para os perfis de Secretaria e 
Coordenação do PROF-FILO. 

14/04/17 Resolução de pendências (processamento das solicitações de matrícula pela PROPESQ) 

17 a 20/04/17 

Período de ajustes de matrícula referente ao período de correção e modificação de 
matrícula 

1. Transação disponível apenas para os perfis de Secretaria e Coordenação do PROF-FILO. 

2. Período destinado à correção das matrículas dos discentes do PROF-FILO. Possibilidade de 
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realização de matrícula online, matrícula vínculo, trancamento e modificação de matrícula. 

3. Oferta e abertura de vagas para alunos de outra pós-graduação da UFPE. 

24/04/17 Finalização da matrícula 

 
 
 

OFERTA DE DISCIPLINA 2017.1 

  COMPONENTE PROFESSOR 

 
 
 
QUARTA-FEIRA 

 
09h às 12h 

FIL 0910 Filosofia na Sala de Aula Maria Betânia Santiago 
Nelio Vieira 

FIL 0905 História do Ensino de Filosofia no Brasil Alfredo Moraes 

14h às 17h FIL 0900 Filosofia do Ensino de Filosofia 
(componente obrigatório) 

Junot Matos 

18h às 21h FIL 0901 Seminário de Projetos 
(componente obrigatório) 

Marcos Roberto Nunes 

SEXTA-FEIRA 09h às 12h FIL 0906 Elaboração de Material Didático Célia Costa 
Anderson Alencar 

 

DA MATRÍCULA (Baseado no Edital 001/2016 – Processo Seletivo – Turmas 2017/2019) 

 

1. Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo, 

considerando os limites das vagas estabelecidas por cada núcleo.  

2. Os candidatos deverão efetuar a matrícula, na primeira etapa, pessoalmente, ou por 

intermédio de procurador constituído por meio de documento particular, a documentação na 

Secretaria da Pós-graduação do Departamento de Filosofia.  

3. Os candidatos que não efetuarem a matrícula presencial e on line serão considerados 

desistentes, podendo a vaga ser ocupada por candidatos suplentes, obedecendo à ordem da 

lista de classificação.  

4. Os documentos a serem entregues na primeira etapa da matrícula, são:  

I. cópia e original ou cópia autenticada do RG e do CPF;  

II. original da declaração de exercício da docência em Filosofia na forma do Anexo I, 

assinada pela direção da escola;  

III. cópia e original ou cópia autenticada do diploma ou da declaração de conclusão do curso 

de graduação;  

IV. cópia e original ou cópia autenticada do histórico escolar de graduação.  

5. Todos os documentos ficarão arquivados na coordenação do núcleo no qual o candidato efetuou 

sua matrícula.  

6. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento e a verificação dos editais do processo 

seletivo, bem como da convocação para a matrícula. 

 

 

 

 

 

 

Recife, 06 de março de 2017 

 

 

Prof. Dr. Junot Cornélio Matos 

DF/CFCH/UFPE 

Adjunto II – SIAPE nº 1796776 

Coordenador do Núcleo PROF FILO - UFPE 

Qualquer dúvida entrar em contato com o Prof. Dr. Junot Matos pelo e-mail junotcmatos@gmail.com 

ou pelo telefone (81) 98678-6383.  
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