
19/10/2021 08:22 SEI/UFPR - 2983356 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3223609&infra_siste… 1/2

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

Ata da reunião do colegiado geral do PROF-FILO realizada no dia 29 de setembro de 2020, por webconferência, com as presenças dos
seguintes membros: Eduardo Barra (UFPR), Patrícia Del Nero Velasco (UFABC), Deodato Ferreira da Costa (UFAM), Valmir Pereira
(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), Giselle Moura Schnorr (UNESPAR), Samon Noyama (UNESPAR), Tiago Fonseca Falkenbach
(UFPR), Junot Matos (UFPE), José Teixeira (UERN), 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. A reunião também teve a presença de Maria Reilta Dantas Cirino e Antonio Júlio Garcia Freire, respec�vamente, nova
Coordenadora e novo Vice-Coordenador do núcleo UERN. Estavam ausentes os coordenadores dos núcleos UFSCar, Adriana
Maamari, e UNIMONTES, Alex Fabiano. Pauta da reunião:  1) Relato do andamento das demandas à CAPES (bolsas, plano de
trabalho, expansão etc.): conforme comunicação da PROEB, as bolsas serão pagas retroa�vamente ao mês de setembro/2020 para
os bolsistas da Turma 2020-2022. O cadastro dos bolsistas no SGB será responsabilidade de cada núcleo e à coordenação geral caberá
a a�vação dos cadastros e autorização de pagamento dos lotes. No entanto, aguardamos autorização da CAPES e da PROEB para que
esses procedimentos sejam realizados. O plano de trabalho, que sofreu modificações a pedido da CAPES, ainda está sob análise. Em
28/09 a coordenação geral enviou mensagem cobrando resposta e posicionamento da CAPES quanto a essa demanda, reiterando a
cobrança já realizada em 28/08. Até a data da reunião, não �vemos resposta e seguimos aguardando a autorização para u�lização do
saldo de acordo com o que foi estabelecido previamente em reunião de colegiado geral.  Quanto à expansão, o prazo para resposta
da CAPES é até 30/09/20 e até o momento desta reunião não recebemos atualização a respeito.  2) Informes: a) Portaria 214 /17 -
caberá ao Comitê Gestor adaptar o regulamento do PROF-FILO para adequação à Portaria. b) A pedido do Prof. Junot, será elaborada
uma carta carta de recomendação para associação da UNICAP-PE à ANPOF.  3)  UFC (ação afirma�va): foi estabelecida comissão para
propor resolução que fixe as regras para cotas no PROF-FILO. Comissão: Alessandro (UFT), José Carlos (UFC) e Alécio (UFMT), com
acompanhamento da representante discente Carolina (UFPR). Prazo: próxima reunião. A sugestão do colegiado geral é pela oferta de
vaga suplementar em cada núcleo, além das vagas ofertadas. 4) Regularização da anuidade da ANPOF: a deliberação foi para que se
verifique a possibilidade de pagamento via saldo do TED-6479, com adaptação do Plano de Trabalho / Cronograma de desembolso.
Outra possibilidade é o uso da verba das inscrições, quando houver novo processo sele�vo. 5) Esclarecimento e ponderações:
Processo Sele�vo PROF-FILO 2021 para Turma 2021-2023. A deliberação foi pela preparação de uma apresentação para possíveis
candidatos ao próximo processo sele�vo, com o obje�vo de divulgar o Programa, incluída a preparação de material de divulgação,
que mostre a riqueza de possibilidades do Programa, pois é um Programa diferenciado, voltado para professores. 6) Demanda do
colegiado local do núcleo da UFMA: resolvida conforme regulamento, Art. 44, o qual permite certa flexibilidade para os núcleos
quanto à oferta de créditos em disciplinas. O referido Ar�go determina número mínimo de créditos a serem integralizados como 24
créditos, mas não determina limite máximo. 7) Prorrogação de prazo para a Turma 2018-2020: a prorrogação já havia sido discu�da
na reunião de 01 e 08/06, sendo que a maioria considerou razoável a prorrogação do prazo para a Turma 2018-2020, sendo que cada
caso poderá ser avaliado individualmente, a depender das circunstâncias. Curi�ba, 29 de setembro de 2020.

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUANA OLIVEIRA MEDEIROS, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS,
em 21/06/2021, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Martins Barreira, Usuário Externo, em 21/06/2021, às 11:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Divina Mendes Chagas, Usuário Externo, em 21/06/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por José Carlos Silva de Almeida, Usuário Externo, em 22/06/2021, às 09:45, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FONSECA FALKENBACH, COORDENADOR DO PROG PG EM
FILOSOFIA - MESTRADO PROFISSIONAL, em 24/06/2021, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina de Távora Sparano, Usuário Externo, em 25/06/2021, às 15:40,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA MARIA AMARAL DA SILVA, Usuário Externo, em 28/06/2021, às
08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pereira de Melo, Usuário Externo, em 28/06/2021, às 10:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Jordão Baptista, Usuário Externo, em 28/06/2021, às 11:46, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALÉCIO DONIZETE DA SILVA, Usuário Externo, em 28/06/2021, às 13:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Zeabel de Arruda Filho, Usuário Externo, em 01/07/2021, às 15:23, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2983356 e o código CRC D791532E.
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