EDITAL Nº 019/2019 – PROF-FILO/UNESPAR
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL – INGRESSO EM 2019

O Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO), no núcleo da
Universidade Estadual do Paraná, torna público o edital para seleção na
modalidade de aluno especial para ingresso no segundo semestre de 2019.
1. DOS CANDIDATOS
1.1

Estão aptos a se inscrever no processo seletivo

a) Professores que lecionam a disciplina de filosofia na Educação Básica,
licenciados e bacharéis em Filosofia ou áreas afins.
b) Alunos graduados em curso de Filosofia ou áreas afins.
c) Candidatos matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Filosofia ou áreas afins aprovados pela CAPES.
2. DOS CRITÉRIOS
2.1

Condições para a admissão

- Preenchimento do formulário de requerimento para aluno especial, anexo deste
edital.
- Entrega dos documentos conforme item 4.2.
- O deferimento é válido somente para o segundo semestre do ano letivo de
2019, sendo necessária a participação em outros editais para novo ingresso.
- Os candidatos podem se inscrever nas disciplinas com vagas abertas,
conforme tabelas, item 3.
- O deferimento está condicionado à entrega dos documentos solicitados e ao
parecer favorável do(s) professor(es) de cada disciplina (conforme ficha de
admissão).
- Cabe ao professor da disciplina analisar e avaliar o currículo dos candidatos e
selecioná-las conforme seus critérios.
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- Terão prioridade os candidatos matriculados em cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Filosofia ou áreas afins aprovados pela CAPES.
3. DAS DISCIPLINAS

3.1

Disciplinas do PROF-FILO/UNESPAR 2018

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

CARGA HORÁRIA

CRÉDITOS

LABORATÓRIO DE ENSINO DE FILOSOFIA

60h

4

DISCIPLINA OPTATIVA

CARGA HORÁRIA

CRÉDITOS

60h

4

FILOSOFIA NA SALA DE AULA
PROFESSOR

DISCIPLINA

DIA

RENATA TAVARES NOYAMA

FILOSOFIA NA SALA DE
AULA

Segunda-feira
18h:00-22h:00

ANTONIO CHARLES S. ALMEIDA

LABORATÓRIO DE
ENSINO DE FILOSOFIA

Terça-feira
13h:30-17h:30

3.2

Disciplinas que ofertam vagas para este edital

- Laboratório de Ensino de Filosofia: até 04 (quatro) vagas.
- Filosofia na Sala de Aula: até 06 (seis) vagas.
4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1

Período para inscrições

- As inscrições serão realizadas a partir do dia 29 de julho até 05 de agosto de
2019.
- As inscrições devem ser realizadas através do e-mail prof.filo@unespar.edu.br.
O aluno deve anexar o formulário de requerimento.

4.2

Documentação a ser entregue
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- Formulário de requerimento para aluno especial (anexo a este edital)
preenchido e assinado (assinatura digital).
- Cópia do diploma de graduação

4.3

Resultado do Processo Seletivo

- Será divulgado o resultado do Processo Seletivo no dia 07/08/2019, na
Secretaria do PROF-FILO, ou através do e-mail prof.filo@unespar.edu.br

5. DAS MATRÍCULAS

5.1

Período de matrícula

- As Matrículas serão realizadas no início das aulas, no núcleo PROF-FILO da
UNESPAR (o aluno deve apresentar o diploma de graduação e efetivar a
matrícula).
- Depois de efetivada a matrícula em uma disciplina, o aluno especial não poderá
trancá-la.
- Depois de efetivada a matrícula em uma disciplina, o aluno especial poderá
solicitar o cancelamento da mesma.
- Ao aluno especial matriculado não será permitida a matrícula em disciplinas no
ano letivo seguinte, salvo se aprovado em processo seletivo ou aceito pelo
professor da disciplina.

___________________________________
Profa. Dra. Renata Tavares Noyama
Coordenadora do Núcleo PROF-FILO/UNESPAR.
Todas as informações prestadas são autênticas. Nessa Condição, passa a ter
valor legal.
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ANEXO

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS - ALUNO ESPECIAL
Eu,________________________________________________________________________,
portador(a) do CPF nº ________________________________ , venho requerer a inscrição nas
seguintes disciplinas para o segundo semestre de 2019:
Disciplinas obrigatórias
Nome da disciplina

Horário

Dia da semana

Semestre

13h:30-17h:30

Terça-Feira

2º

Filosofia do Ensino de Filosofia
Laboratório de Ensino de Filosofia
Seminário de Projetos
Seminário de Pesquisa
Disciplinas optativas
Nome da disciplina

Horário

Dia da semana

Semestre

Filosofia na Sala de Aula

18h:00-22h:00

Segunda-feira

2º

Argumentação, dialética e retórica
Elaboração de Material Didático
História do Ensino de Filosofia no Brasil
Pesquisa em Filosofia e o seu Ensino
Tópicos Específicos de Filosofia e o seu ensino

União da Vitória/PR, ______ de _____________ de 2019.

_________________________________________
Assinatura

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA

