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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

Ata da reunião do colegiado geral do PROF-FILO realizada no dia 14 de dezembro de 2020, por webconferência, com as presenças dos
seguintes membros: Eduardo Barra (UFPR), Evanildo Costeski (Área de avaliação - CAPES), Deyvison Lima (UFPI), Marcelo Mar�ns
Barreira (UFES), Alécio Donizete (UFMT), José Carlos da Silva (UFC), Patrícia Del Nero Velasco (UFABC), Deodato Ferreira da Costa
(UFAM), Ricardo Pereira de Melo (UFMS), Samon Noyama (UNESPAR/CGestor) Alexandre Jordão Ba sta (UFMA),  Giselle Moura
Schnorr (UNESPAR), Tiago Fonseca Falkenbach (UFPR), Luciano da Silva (UFCG), Adriana Maamari (UFSCar), Maria Reilta (UERN),
Judikael Castelo Brando (UFT), Alessandro Pimenta (UFT/CGestor), Alex Fabiano (UNIMONTES), representantes discentes Carolina
Maria do Amaral (UFPR), Divina (UFMT), Danubio Santos (UFPE) e Zeabel (UFMA), além da secretária do programa, Luana Oliveira
Medeiros. Estavam ausentes os coordenadores dos núcleos UFSCar, Adriana Maamari, e UNIMONTES, Alex Fabiano. Pauta da
reunião: Avaliação quadrienal 2017-2020 e coleta de dados ano base 2020 - Ficha de avaliação e orientações O Prof. Evanildo
Costeski (Coordenador de Programas Profissionais - CAPES) esteve presente na reunião para falar da nova ficha de avaliação e dar
orientações para um maior domínio do novo modelo de avaliação quadrienal. A nova ficha de avaliação permi�rá medir pontos
específicos como: a) Planejamento estratégico do PROF-FILO, b) Processos e procedimentos de autoavaliação, c) Des�no, atuação e
avaliação dos egressos, d) Impacto e inovação da produção intelectual. O mesmo procedimento realizado durante a recoleta (2017,
2018 e 2019) deverá ser adotado para a coleta 2020: toda produção intelectual aderente ao PROF-FILO e relevante para a avaliação
quadrienal deverá ser inserida e complementada com os dados e anexos per�nentes que comprovem a produção. Esse
procedimento torna mais fidedigno o desempenho e a realidade do PROF-FILO, pois tendem a valorizar a vocação do programa. De
modo a organizar a coleta quadrienal em rede, os coordenadores locais Prof. Tiago Falkenbach (UFPR) e Deyvison LIma (UFPI) foram
designados para planejar e organizar os procedimentos. Foi definida a coleta através de formulários, em vez da importação de dados
a par�r do La�es, para permi�r inclusive a seleção de informações que não constam na plataforma La�es, em par�cular, a indicação
das produções per�nentes aos obje�vos e natureza do PROF-FILO. Foram elaborados 3 formulários: 1) Formulário para produção
docente, a ser preenchido por cada docente e enviado respec�va  coordenação local, 2) Formulário para produção discente e de
egressos, a ser preenchido pelo discente ou egresso, e enviado à respec�va coordenação local e 3) Formulário para produções de
destaque, a ser preenchido pelas coordenações locais e enviado à Coordenação Geral. Por sua vez, a Coordenação Geral, poderá
preencher os módulos da avaliação quadrienal a par�r dos dados informados nos formulários número 3 recebidos, encaminhados
por cada coordenação local. ; 2) Aprovação da ata da reunião de 29/09/20:  Ata da reunião anterior de 29/09/20 ;  3) Edital de
Processo Sele�vo Turma 2021-2023; a comissão composta pelos Professores Alessandro Pimenta (UFT), Giselle Moura Schnorr
(UNESPAR) e José Teixeira (UERN) apresentou a versão do Edital que foi apreciada e aprovada pelo Colegiado. O próximo passo é o
envio à CAPES com a solicitação de abertura de nova turma.  3)  UFC (ação afirma�va): A comissão composta por Prof Alessandro
(UFT), Prof José Carlos (UFC) e Prof Alécio (UFMT), com acompanhamento da representante discente Carolina, irá organizar um
documento que poderá ser adicionado ao edital e irá apresentá-lo na próxima reunião do colegiado, em janeiro. Esse documento
deve conter uma proposta mais específica de como serão aplicadas as vagas.  4) Portaria CAPES 214/17:  Adaptação à Portaria CAPES
214/17  O comitê gestor apresentou o avanço quanto à adaptação à Portaria, bem como quadro compara�vo entre o que a Portaria
exige, o que já consta no Regulamento e o que deverá ser adaptado. Curi�ba, 14 de dezembro 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.

https://drive.google.com/drive/folders/1X4SH3LHgBw6TvxBzlxBndi0TDYL0GRwu?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12TdOuNFpz8zN8uUWgrUpXTXi54YQTLuK1-MLik6f49U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fPubRPwhENkm2-TPHj71K1SDHn0KYiHn?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Martins Barreira, Usuário Externo, em 21/06/2021, às 11:50, 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.

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 Maria Reilta Dantas Cirino, Usuário Externo, em 23/06/2021, às 12:11, 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 12:57, 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 15:39,
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 Luciano da Silva, Usuário Externo, em 28/06/2021, às 15:19, 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 15:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Mattar Maamari, Usuário Externo, em 16/08/2021, às 10:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3335206 e o código CRC 5F650372.
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