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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

Ata da reunião do colegiado geral do PROF-FILO realizada nos dia 01 e 08 de junho de 2020, por
webconferência, com as presenças dos seguintes membros: Eduardo Barra (UFPR), Paulo Tadeu da Silva
(UFABC), Deodato Ferreira da Fosta (UFAM), Flávio José de Carvalho (UFCG), José Carlos da Silva (UFC),
Marcelo Mar ns Barreira (UFES), Alexandre Jordão Ba sta (UFMA), Alécio Donizete da Silva (UFMT),
Ricardo Pereira de Melo (UFMS), Alex Fabiano Correia Jardim (UNIMONTES), Giselle Moura Schnorr
(UNESPAR), Tiago Fonseca Falkenbach (UFPR), Junot Matos (UFPE), José Teixeira (UERN), Adriana Ma�ar
Maamari (UFSCar), Alessandro Pimenta (UFT), Maria Cris�na Távora Sparano (UFPI), representantes
discentes Carolina Maria do Amaral (UFPR), Divina (UFMT) e Zeabel (UFMA), além da secretária do
programa, Luana Oliveira Medeiros. Pauta da reunião: 1) Informes da reunião com a equipe de gestão do
PROEB na CAPES, no dia 28/05: 2) Início da turma 2020: em agosto (de maneira remota) ou alhures?; 3)
Aula/Evento inaugural 2020; 4) Intervenções nas salas de aula em período de distanciamento social; 5)
Prorrogação de prazos no período da pandemia; 6) Portaria CAPES 214/2020: atendimento até outubro
de 2020; 7) Subs�tuição da Patricia no Comitê Gestor; 8) Fechamento da Coleta de Dados Sucupira 2019.
1) Informes da reunião com a equipe de gestão do PROEB na CAPES, no dia 28/05: 1.1. Não
obrigatoriedade de início imediato da turma 2020. Ver item 2; 1.2. Não aplicação da Portaria CAPES
55/2020 (Prorrogação das bolsas) aos PROEB. A Portaria se restringe à possibilidade de prorrogação de
bolsas para os Programas Acadêmicos. Não se aplica ao PROF-FILO. Esclarecemos que, mesmo para esses
Programas, a Portaria permite a prorrogação, mas não explicita que a prorrogação afetará os eventuais
próximos beneficiários com um número de cotas de bolsas menor, informação que foi declarada em uma
Portaria da CAPES subsequente à mencionada. Por esse mo�vo, o Colegiado decidiu que não haverá
prorrogação de bolsas no âmbito do PROF-FILO, apenas prazos poderão ser prorrogados; 1.3. Módulo
PROEB na Plataforma Educação Básica (PAULO FREIRE). Os mestrandos, desde a primeira Turma até a
Turma atual, serão cadastrados na Plataforma Paulo Freire, do MEC, para que tenham um currículo a ser
man�do e atualizado pelos próprios;1.4. Portaria CAPES 214/2020: atendimento até outubro de 2020.
Ver item 6; 2) Início da turma 2020: em agosto (de maneira remota) ou alhures? A Coordenação
Nacional elaborou formulário para consulta dos 145 aprovados no PS Turma 2020-2022, para avaliar as
possibilidades de início da Turma. O formulário pretende  fazer um levantamento das opiniões e
condições com respeito à decisão de acatar a possibilidade oferecida pela CAPES. Caberá ao colegiado do
PROF-FILO tomar essa decisão e o terá que fazer nas próximas semanas. Para que essa decisão leve em
conta também o ponto de vista dos nossos estudantes, precisamos, então, que eles preencham o
formulário que preparamos com a máxima sinceridade e precisão; 3) Aula/Evento inaugural 2020: Tendo
em vista a conjuntura, o evento inaugural será online, com convidado ainda a ser definido, mas que seja
uma figura representa�va e de impacto no cenário da Filosofia nacional. 4) Intervenções nas salas de
aula em período de distanciamento social: O colegiado deliberou pela manutenção da a�vidade prá�ca
como parte do desenvolvimento dos trabalhos de conclusão, por considerar que ela é fundamental para
dis�nguir a proposta do PROF-FILO quando comparada a um Programa de Mestrado Acadêmico.
Ademais, a formação do Mestrado Profissional em Filosofia tem como obje�vo principal a formação dos
docentes, por isso o escopo do PROF-FILO, apesar de ter seu embasamento teórico construído pelos
conceitos históricos e filosóficos, extrapola ao estabelecer a intervenção nas salas de aula como parte
prá�ca do trabalho de conclusão de curso. 5) Prorrogação de prazos no período da pandemia: O
regulamento do Programa prevê a prorrogação de prazo em até 6 meses além dos 24 meses. A Turma
2019-2021 é a turma mais direta e imediatamente afetada, pois houve a suspensão das das a�vidades de
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ensino presencial. No entanto, o Colegiado Nacional deliberou por avaliar cada caso individualmente,
tendo em vista a variedade de cenários e circunstâncias pessoais. Destacou-se a recomendação da
DED/CAPES pela manutenção das a�vidades de todos os PROEB, por meio do o�cio O�cio Circular nº
20/2020-CPCF/CGPC/DED/CAPES ; 6) Portaria CAPES 214/2020: atendimento até outubro de 2020
(h�ps://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/31102017-Portaria-CAPES-n-214-de-27-
de-outubro-de-2017.pdf ): De modo geral, o PROF-FILO já atende ao que é determinado pela referida
Portaria. O item ao qual precisamos nos adequar está no Capítulo III: “§ 1º O regimento da forma
associa�va deverá ser aprovado e assinado pelas respec�vas instâncias delibera�vas de todas as
organizações associadas e subme�do junto com a proposta de curso novo, por meio da Plataforma
Sucupira.”; 7) Subs�tuição da Patricia no Comitê Gestor: A Professora Patrícia (UFABC) foi subs�tuída
pela Professora Adriana (UFSCAR). 8) Fechamento da Coleta de Dados Sucupira 2019: A Coleta 2019 foi
encerrada em 05/06/2020, sendo que a Sucupira con�nua aberta apenas para a inserção dos anexos
rela�vos às produções de sub�po livro para os anos 2017, 2018 e 2019, até 31 de julho de 2020. A
Coordenação Nacional fará a conferência dos registros para sugerir correções e ajustes. Curi�ba, 08 de
junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUANA OLIVEIRA MEDEIROS, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 05/10/2020, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Martins Barreira, Usuário Externo, em
14/10/2020, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rodrigues Pimenta, Usuário Externo, em
14/10/2020, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Divina Mendes Chagas, Usuário Externo, em 15/10/2020,
às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA MARIA AMARAL DA SILVA, Usuário
Externo, em 15/10/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2947643 e o
código CRC 9C332685.
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