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EDITAL N°001/2018 – PROF-FILO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA 

SELEÇÃO DE ALUNOS - TURMA 2019-2021 

 

ERRATA 02: 

Fica alterado o prazo para as inscrições no processo seletivo do PROF-FILO – 

Turma 2019-2021. A data final para as inscrições passa a ser o dia 02/10/2018 

conforme novo cronograma abaixo. 

1. CRONOGRAMA 

 
   

Etapa Data Local Observações 

Inscrição 01/09 a 02/10 http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/inscricoes/ 

 

Resultado da avaliação dos projetos 

(eliminatória) 

23/10 http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Período para apresentação de 

eventuais recursos em relação à 

avaliação dos projetos. 

 

23/10 a 26/10 

Núcleos do PROF-FILO Os recursos devem ser 

apresentados por escrito 

pelo candidato. 

Período para julgamento dos 

recursos apresentados em relação à 

aos projetos nos núcleos locais. 

 

29/10 a 31/10 

Nos núcleos do PROF-FILO 

 

 

Prazo limite para a divulgação dos 

resultados dos recursos. 

 

 

01/11 

http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Prova teórica 

(Para os candidatos que tiveram 

seus projetos aprovados) 

10/11 (sábado) das 

13:30 às 17:30 

(horário de Brasília) 

Núcleos do PROF-FILO  

Resultado da prova teórica 19/11 http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Período para pedido de vistas das 

provas e apresentação de eventuais 

recursos em relação à avaliação das 

provas teóricas. 

 

19/11 a 23/11 

Nos núcleos do PROF-FILO 

 

Os pedidos de vistas das 

provas e eventuais 

recursos devem ser 

apresentados por escrito 

pelo candidato. 

Prazo limite para o julgamento e a 

divulgação dos resultado dos 

recursos. 

27/11 http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Arguição dos projetos 

(Para os candidatos aprovados na 

prova teórica) 

 

28/11 a 05/12 Núcleos do PROF-FILO  

Reunião de colegiado dos núcleos 

para referendar os resultados do 

processo seletivo.  

 

06 ou 07/12 

(datas sugeridas) 

 

Núcleos do PROF-FILO 
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Curitiba, 30 de setembro de 2018. 

 

                                                                                               

Antonio Edmilson Paschoal 

Coordenador Geral do PROF-FILO 

 

Divulgação da lista dos aprovados 

por núcleo 

 

10/12 

http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Período para apresentação de 

eventuais recursos em relação à 

avaliação final/classificação. 

 

11/12 a 12/12 

 

Núcleos do PROF-FILO 

Os recursos devem ser 

apresentados por escrito 

com justificativa do 

pedido. 

Reunião de colegiado dos núcleos 

para referendar o resultado final do 

processo seletivo após os recursos. 

 

13 ou 14/12 

(data sugerida) 

 

Núcleos do PROF-FILO 

Reunião necessária 

somente se forem 

apresentados recursos ao 

resultado 

final/classificação do 

processo seletivo. 

Divulgação da classificação final 

com resultado dos recursos. 

 

17/12 

http://www.humanas.ufpr.br/porta

l/prof-filo/. 

 

Matrícula e início das aulas A partir de 02/2019, 

conforme calendário 

acadêmico de cada IES 

Núcleos do PROF-FILO  
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________________ [nome do 

declarante], no exercício da função de ________________________________ [diretor, 

vice-diretor etc.], da Escola ________________________________________________, 

localizada na Rua ________________________________________________________, 

nº ________, Bairro ____________________________________, Município de 

_________________________________________, telefone (__) __________________, 

declaro, a pedido da parte interessada, que 

___________________________________________________ [nome do interessado], 

portador do documento de identidade nº ________________, é professor(a) da disciplina 

de Filosofia nesta instituição de ensino. 

 

________________________, ___de ________________de 2018 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do declarante 

 

 


