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EDITAL N.004/2021 – PROF-FILO 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO/ALUNA ESPECIAL 
 

 

O Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO), Núcleo da Universidade Estadual 

do Paraná, torna público o Edital para Seleção na modalidade de Aluno/Aluna Especial para ingresso 

no 2° semestre de 2021, início das aulas em Agosto de 2021. 

 

 

1. DOS/DAS CANDIDATOS/CANDIDATAS 
 

Estão aptos/aptas a se inscrever no Processo Seletivo: 

 

a) Professores e Professoras que lecionam a disciplina de Filosofia na Educação Básica, licenciados/as 

e/ou bacharéis em Filosofia ou áreas afins.  

b) Candidatos/as matriculados/as em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia ou áreas 

afins aprovadas pela CAPES.  

c) Alunos/as do 4º ano da graduação em Filosofia ou áreas afins, com previsão de formatura em 2021. 

 

 

2 DOS CRITÉRIOS 
 

Deve-se cumprir as seguintes condições: 

 

- Preenchimento do formulário de requerimento para aluno/a especial, anexo deste edital. 

- Entrega dos documentos conforme item 4.2.  

- O deferimento é válido somente para o segundo semestre do ano letivo de 2021, sendo necessária a 

participação em outros editais para novo ingresso. 

- Candidatos/as podem se inscrever apenas nas disciplinas com vagas abertas, conforme item 3. 

- O deferimento está condicionado à entrega dos documentos solicitados e ao parecer favorável de 

cada professor/a da disciplina (conforme ficha de admissão). 

- Cabe ao/a professor/a da disciplina analisar e avaliar o currículo dos/as candidatos/as e selecioná-las 

conforme os seus critérios.  

- Terão prioridade candidatos/as matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia 

ou áreas afins aprovadas pela CAPES. 

 

 

3 DA DISCIPLINA OFERTADA 
 

Conforme Resolução 01/2020 Reitoria – UNESPAR as atividades presenciais na universidade estão 

suspensas devido à pandemia do COVID-19 e as aulas ocorrerão de modo remoto emergencial. 

 

Disciplina Professora Dia Horário 

História do Ensino de Filosofia no 

Brasil 

Drª.Giselle Moura Schnorr Segunda-feira 14h-18h 
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4 DO PROCESSO SELETIVO 
 

 4.1 INSCRIÇÕES 
 

- As inscrições serão realizadas do dia de 27 de julho à 09 de agosto de 2021.  

- As inscrições serão realizadas através do e-mail prof.filo@unespar.edu.br.  

- Toda a documentação deve ser enviada digitalizada em formato PDF. 

 

 4.2 DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 
 
- Formulário de requerimento para aluno/a especial (anexo a este Edital) preenchido e assinado;  

- Declaração da Instituição em que leciona a Disciplina de Filosofia (se tiver);  

- Cópia do RG e CPF;  

- Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (Declaração que está cursando o 4° ano da 

graduação em Filosofia ou áreas afins). 

- Currículo Lattes atualizado. 

 

 4.3 RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
 
O resultado será divulgado em Edital no dia 10 de agosto de 2021. Os aprovados e aprovadas também 

receberão um e-mail informativo da Coordenação. 

 

 

5 DAS MATRÍCULAS 
 
- As matrículas serão efetivadas por meio de preenchimento e envio de ficha própria divulgada em 

anexo ao edital com o resultado final, no dia 11 de agosto de 2021 no e-mail: prof.filo@unespar.edu.br 

- Depois de efetivada a matrícula em uma disciplina, o/a aluno/a especial não poderá trancá-la.  

- Depois de efetivada a matrícula em uma disciplina, o/a aluno/a especial poderá solicitar o 

cancelamento da mesma.  

- As aulas terão início no dia 16 de agosto de 2021 de modo remoto.  

 

 

 

 

 
Prof.Dr.Thiago David Stadler 

Coordenador do Núcleo PROF-FILO / UNESPAR 
 

 

 

União da Vitória, 27 de julho de 2021. 
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ANEXO 

REQUERIMENTO PARA ALUNO/ALUNA ESPECIAL 
 
Eu, ________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF nº ________________________________ , venho requerer a concessão de 

matrícula na modalidade de Aluno Especial no Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO).    

 

União da Vitória, ______ de _____________ de ____. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do/da Discente 

 

 

Endereço Residencial: 

Cidade/Estado: 

CEP: 

Fone: 

E-mail: 

 

 

Endereço Profissional: 

Cidade/Estado: 

CEP: 

Fone: 

E-mail: 

               

Documentos obrigatórios – formato PDF: 
 

1. Declaração da Instituição em que leciona a Disciplina de Filosofia (se tiver);  

2. Cópia do RG e CPF;  

3. Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (Declaração que está cursando o 

4° ano da graduação em Filosofia ou áreas afins). 

4. Currículo Lattes atualizado. 

 


