
 

 

EDITAL N° 002/2018 - PROF-FILO - MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS - PROEB/DED/CAPES 

 

O Colegiado Geral do Mestrado Profissional em Filosofia, em atenção à solicitação 

formalizada no Ofício Circular nº 19/2018-CGPC/DED/CAPES de 30 de agosto de 2018, 

torna público o presente Edital que rege a Chamada Para Submissão de Trabalhos a serem 

selecionados para o Evento PROEB/DED/CAPES. 

 

1. DA FINALIDADE DA CHAMADA 

A presente Chamada tem a finalidade de selecionar trabalhos relevantes de pós-graduandos do 

PROF-FILO a serem indicados para o evento de dezembro de 2018 do PROEB (Programas de 

Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica).  

 

2. DOS TRABALHOS A SEREM SELECIONADOS 

2.1 Pelo presente Edital serão selecionados 10 trabalhos de alunos ingressantes no PROF-

FILO em 2017 e em situação regular com o Curso, para posterior triagem pela DED-CAPES 

dos dois trabalhos que representarão o PROF-FILO Nacional no Evento 

PROEB/DED/CAPES em dezembro do corrente ano. 

2.3 A DED-CAPES financiará a ida dos autores dos dois trabalhos selecionados e dos 

respectivos orientadores para o evento do PROEB. 

2.4 Os dois trabalhos selecionados pela DED/CAPES serão publicados na forma de artigos.  

2.5 Os demais trabalhos selecionados a partir deste Edital terão seus resumos publicados nos 

Anais do Evento, contudo, seus autores não participarão do Evento. 

 

3. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção dos trabalhos ocorrerá em três etapas. Duas etapas regidas por este Edital e uma 

pela DED-CAPES (Diretoria de Avaliação a Distancia da CAPES).  

3.1.1 A primeira etapa, regida por este Edital, será interna a cada Núcleo Local do PROF-

FILO e deverá selecionar um dos trabalhos inscritos no Núcleo. 



 

3.1.2 A segunda etapa, também regida por este Edital, de caráter nacional e coordenada pelo 

Comitê Gestor do PROF-FILO, deverá escolher 10 trabalhos entre os que foram selecionados 

pelos Núcleos. 

3.1.3 A terceira etapa consiste na triagem feita pela DED-CAPES, que entre os 10 trabalhos 

indicados pelo PROF-FILO Nacional irá escolher dois para participar do Evento do PROEB 

em dezembro de 2018. 

 

4. DO FORMATO DOS TRABALHOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Os trabalhos, no formato PDF e com no máximo 500 MB, deverão conter: Título; 

Resumo, com no máximo 250 palavras; Corpo de Texto, com no máximo 5 páginas, 

conforme as regras da ABNT para artigos científicos; as Referências utilizadas para a 

redação do artigo. 

4.2 Os trabalhos, na forma de artigos, deverão corresponder à pesquisa realizada pelo 

discente, com ênfase nos seguintes pontos: a descrição, contextualização e delimitação do 

problema de pesquisa; os objetivos da pesquisa; sua relevância para a prática docente e/ou 

para o Ensino de Filosofia; as referências teóricas e metodológicas que deram consistência 

científica ao problema investigado; as etapas do desenvolvimento prático do trabalho; e os 

resultados alcançados em especial no que diz respeito à prática do ensino de Filosofia no 

Ensino Médio; as referências utilizadas no resumo. 

4.2.1 Além desses pontos, serão observados também, como critérios de seleção, a qualidade 

redacional do resumo proposto, incluindo sua clareza, coerência conceitual, além da correção 

textual. 

 

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

5.1.1 A primeira fase da seleção, que deverá indicar um trabalho por Núcleo Local do PROF-

FILO, terá lugar no Núcleo Local no qual o candidato está matriculado e será realizada por 

dois professores daquele Núcleo: o(a) Coordenador(a) e mais um(a) professor(a) do Núcleo a 

ser indicado pela Coordenação do Núcleo. 

5.1.2 A segunda fase da seleção será feita pelo Comitê Gestor do PROF-FILO, que deverá 

selecionar 10 entre os trabalhos selecionados pelos Núcleos. 

5.1.3 A terceira fase da seleção será feita por uma comissão nomeada pela DED-CAPES para 

a escolha de dois trabalhos de cada Rede. 

 



 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições pelos candidatos deverão ser feitas até o dia 18 de setembro de 2018. 

6.2 Para inscrever-se na chamada feita por este Edital o candidato deverá ser aluno 

regularmente matriculado no PROF-FILO e ingressante no ano de 2017. 

6.3 As inscrições serão feitas por meio eletrônico enviado para o e-mail oficial do seu Núcleo, 

tendo como assunto: EDITAL N° 002/2018 – PROF-FILO mais o nome do Candidato. Os 

trabalhos, conforme disposto no item 4.1 deste Edital, deverão ser enviados em formato PDF 

em anexo ao e-mail manifestando o interesse na inscrição.  

 
7. DO CRONOGRAMA 

Etapa Data Local Observações 

Lançamento do Edital 10/09/2018 Site do PROF-FILO  

Inscrição nos núcleos do 
PROF-FILO 

 
até 18/09/2018 

 
Núcleos do PROF-FILO 

Os resumos 
expandidos devem ser 
encaminhados por e-
mail ao Núcleo Local 

Conferência das inscrições, 
análise e seleção dos 
resumos no Núcleo Local. 

 
19 a 21/09/2018 

 
Núcleos do PROF-FILO 

 

Divulgação dos resultados 
com a escolha do resumo  
selecionado por cada 
núcleo. 

 
24/09/2018 

 Nas secretarias dos Núcleos 
Locais e no Site do PROF-
FILO 

 Envio do resultado 
para o Comitê Gestor 

Divulgação resultado da 
seleção dos resumos pelo 
Comitê Gestor do PROF-
FILO. 

 
30/09/2018 

Site do PROF-FILO 

Encaminhamento 
resultado à CAPES 
pela Secretaria Geral 
PROF- FILO 

Divulgação resultado final 
da seleção dos resumos 
pela DED-CAPES. 

 
a partir de 

30/10/2018 

 
Site do PROF-FILO 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições 

contidas neste Edital, não podendo alegar delas desconhecimento.  

8.2 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pelo Colegiado Geral do Curso. 

 

Curitiba, 10 de setembro de 2018 
 

 
Antonio Edmilson Paschoal 

Coordenador Geral do PROF-FILO 
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