UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Registros das Deliberações / Reunião Ordinária do
Departamento de Filosofia

Aos 21 de agosto de 2019, às 14h, a plenária do Departamento de Filosoﬁa, reunida na Sala Mul uso no Prédio da
Administração do Ins tuto de Filosoﬁa e Ciências Humanas, deliberou sobre os seguintes assuntos:

Apreciação dos Registros da Reunião de 19 de junho de 2019: a professora Taisa pergunta aos presentes se
há alguma alteração a ser feita. Não havendo alterações, o conteúdo foi aprovado pelos presentes por
unanimidade;
Presença do Diretor Prof. Alvaro Bianchi e do Vice-Diretor Prof. Roberto Luiz do Carmo: A Profa. Taisa abriu
a reunião dando a palavra ao Diretor do IFCH Prof. Álvaro, que passou a dissertar sobre sua gestão nos
úl mos dois anos, como ações aﬁrma vas, campanha de combate ao assédio, infraestrutura e obras, como o
término do Prédio do Centro e Núcleos, destravamento de recursos da FINEP entre outros, novas três obras,
como a rede elétrica da biblioteca, acessibilidade do prédio docente, reforma da rede elétrica do prédio da
graduação, projeto através de emenda parlamentar de acessibilidade e novo projeto para can na. Na área de
recursos humanos a chegada de 1 jornalista, 1 assessor de projetos especiais, no Consul as progressões na
carreira na horizontal docente, sendo 24 promoções e avanço nas vagas para unidade, sendo as informações
conﬁrmadas pelo Prof. Roberto que abriu para perguntas, a Profa. Fá ma Évora, Prof. Márcio e Profa. Yara
perguntaram sobre a acessibilidade no Prédio da Pós e a contratação de novos funcionários, além das vagas,
sobre acessibilidade o Prof. Álvaro informou que haverá a construção de elevador na frente dos prédios da
Pós e Graduação, onde será aberto uma porta com acesso pelo banheiro, até o ﬁnal das obras, sobre a
contratação de funcionários o Prof. Álvaro informou que foram trazidos para o Ins tuto o Fabrício para
informá ca, Valério para Eventos, Juliano Finelli como assessor de projetos, além de um funcionário para o
AEL, um para RH e outro para Pós-Graduação, solicitados através da administração central da Unicamp,
através da polí ca de reposição. Sobre a polí ca de reposição de docente, informou que se dá pelo número
de professores e não por aposentadoria, o número de vagas para tular são 2, sendo uma para 2019 e outra
para 2020, critério de progressão, todo departamento deve apresentar demandas, a Profa. Taisa perguntou
sobre o programa de extensão, a direção informou que IFCH tem polí ca de extensão, dando como exemplo
as “Olimpíada Nacional em História do Brasil”, a direção está montando uma comissão para encaminhar os
pedidos para ter uma polí ca de extensão com Regimento, criando uma coordenadora de extensão e
difusão, o Prof. Márcio perguntou qual a posição da direção em ter que abrir mão do coordenador de
pós-graduação, a direção mantém a proposta de de manter ambas as coordenações gra ﬁcadas, foi solicitada
uma extensão de prazo sobre a polí ca de extensão, a direção vem conversando diretamente com a reitoria
sobre a cer ﬁcação, ainda em andamento, sobre o GT e avaliação inter e Planes, o ifch não nha
planejamento estratégico desde 2014, para mudar isto é criar um Planes permanente, avaliação ins tucional,
divisão de coordenadores de graduação, pós e direção, o que pesa é a questão de números para unidade, a
idéia que o dados juntados sejam u lizados no planejamento estratégico, após os informes da direção a
Profa. Taisa retomou a pauta do dia ponto 1 - Apreciação dos Registros da Reunião de 19/06/2019 Aprovado; ponto 4 - Apreciação do Parecer sobre a(s) inscrição(ões) do Concurso Público para provimento ao
Cargo de Professor Titular na área de Epistemologia Lógica e Filosoﬁa da Linguagem nas disciplinas HG-304 Teoria do Conhecimento I e HG-516 - Epistemologia da Física; e sugestões de nomes para compor a Comissão
Julgadora (a serem enviadas para a Congregação); aprovado, tendo sido indicado a seguinte banca
examinadora para o concurso de tular a saber: Walter Carnielli; Marcelo Esteban Coniglio; Itala Maria
Loﬀredo D'O aviano; Zeljko Loparic; Luiz Benedicto Lacerda Orlandi; Marcelo Knobel; sendo todos de acordo
com a lista de nomes internos, foi passada a lista dos nomes externos a saber: Pablo; Décio; Orival; Gustavo
Capone; Luiz Alberto, o Prof. Silvio Chibeni informou que pensou em apresentar alguns nomes de professores
estrangeiros, mas devido a carência de verbas já informada pela coordenação não o fez, já o Prof. Márcio,
coordenador da Pós-Graduação sugeriu que talvez se um desses professores externos viesse prestar alguma
a vidade no período da defesa pudesse par cipar, a Profa. Fá ma Évora, perguntou sobre o preço da
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passagem Argen na/Brasil, e sugeriu aprovar a lista e depois discu r a possibilidade de se convidar
estrangeiro, o Prof. Márcio não viu nenhuma restrição, assim como quase todos os presentes na reunião
aprovando a lista, segundo o Prof. Silvio Chibeni que informou que apenas o Prof. Pablo teria uma restrição
para par cipar da banca no mês de novembro/2019, ponto 2 - Tendo em vista o encerramento do atual
mandato em 05/10/2019, segue solicitação de Indicação ou Recondução de 02 docentes, sendo 1 tular e 1
suplente, para composição da Comissão da Biblioteca do IFCH, a atual Comissão é formada pela Profa. Dra.
Yara A. Frateschi e a Profa. Dra. Monique Hulshof - foi consultado a atual Comissão e ﬁcou deﬁnido que a
nova Comissão será formada pelos professores Profa. Yara A. Frateschi ( tular) e o Prof. Rafael Rodrigues
Garcia (suplente), ponto 5 - Solicitação de Afastamento Sabá co pelo Prof. Dr. Marcos Nobre, para o segundo
semestre de 2023 - Aprovado, solicitação de aprovação do ponto 7 ao ponto 12, a saber: ponto 7 Aprovação

de pedido de ingresso no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPPD) de Emmanuel Nakamura,
sob a supervisão do Prof. Dr. Marcos Lutz Muller - 01/08/2019 a 31/07/2021 - Bolsa FAPESP; ponto 8
- Aprovação de pedido de ingresso de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc) de

Alexandre de Oliveira Henz - sob a supervisão do Prof. Dr. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi; ponto 9 Aprovação
de pedido de Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc) de Ricardo
Pereira de Melo - sob a supervisão do Prof. Dr. Alcides Hector Benoit; ponto 10 - Aprovação de pedido de
Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador colaborador (PPC) de Raphael Zillig - sob a supervisão
do Prof. Dr. Lucas Angioni; ponto 11 - Aprovação de pedido de Renovação de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador (PPC) de Fernanda Silveira Corrêa - sob a supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr
- de 01/08/2019 a 31/07/2021; ponto 12 - Aprovação de pedido de Renovação de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador (PPC) de Paola Cantarini Guerra - sob a supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr de 01/08/2019 a 31/07/2021; aprovado ponto 6 - Solicitação de Credenciamento junto a

Pós-Graduação/IFCH na condição de Professor Colaborador de Ekaterina Koubychkina (Pesquisadora
Pós-Doutorado(PPPD) - Centro de Lógica(CLE), sob a supervisão do Prof. Dr. Marcelo Coniglio 01/05/2019 a 30/04/2021 - Bolsa FAPESP; aprovado, Expediente da Coordenação de Graduação: A
Profa. Taisa informou para que todos ﬁquem atentos com a reforma da biblioteca/IFCH, e solicitou
que todos façam reserva de bibliograﬁa, pois haverá o fechamento, informou também sobre a visia
acadêmica de D. Adria Harilo nos dias 23/08/2019 a 30/08/2019, passando a palavra a coordenação
de graduação, Expediente da Coordenação de Graduação: A Profa. Monique mostrou preocupação com o
número de evasão de ingressantes na graduação neste ano e a jus ﬁca va de alguns diz respeito ao quadro
proﬁssional e pressão da família, um pouco pelo quadro polí co do momento, o coordenador da pós
informou também que teve baixo nível de inscrição, devido a preocupação do viés ideológico do governo e a
preocupação econômica por parte dos pais, está evasão se deu nos três primeiros meses, a Profa. Yara
perguntou se já foi falado com outros ins tutos para sobre a evasão para saber se o problema é somente no
ifch, a Profa. Taisa acha que deve-se aproximar mais da comunidade fazendo curadoria, apresentações em
suas páginas, a Profa. Fá ma sugeriu fazer como a COCEN (minuto cocen), no programa de Filosoﬁa, o Prof.
Rafael acha que o ponto central do problema é a projeção proﬁssional, como orientar o aluno, o que indicar
para a proﬁssionalização, o Prof. Giorgio acha interessante fazer uma análise de ex-alunos para iden ﬁcar a
inserção no mercado de trabalho, a Profa. Monique informou que está fazendo este levantamento, o Prof.
Márcio sugeriu criar ênfase para alunos de matemá ca/ﬁlosoﬁa ou esté ca/artes e a ﬁlosoﬁa de educação, a
Profa. Monique disse que o grupo havia sido criado, e a Profa. Taisa, falta colocar em ação, Mahan Silva,
disse que os alunos sugeriram uma ênfase em polí ca, a Profa. Yara, nos úl mos anos a área de ﬁlosoﬁa era
atra va, agora com a queda no mercado de trabalho teve este afastamento, temos que achar um canal de
comunicação, medidas para conversar e ver o que fazer, tenho o projeto Rosas que já discute esta evasão, o
Workshop Vozes teve 20 inscritos, além de polí cas acadêmicas que engloba a par cipação dos homens,
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blog-mulheres na ﬁlosoﬁa para estudantes de ensino médio, a Profa. Fá ma pergunta se esta evasão da pós e
a graduação é uma avaliação somente de agora ou já vinham acompanhando dos anos anteriores, seria
interessante conversar com outras áreas como sica, biologia, matemá ca para saber como está evasão por
lá, a Profa. Monique informou que teve uma reunião que se discu u várias alterações curriculares com
conselheiros sobre o projeto pedagógico Expediente da Coordenação de Pós-Graduação: o coordenador da
pós apresentou a avaliação do quadriênio 2017-2018, com proposta de desconcentrar ⅓ bibliograﬁa; ⅓
discente e ⅓ socio-culturais e planejamento estratégico 20%, sobre o processo sele vo da pós esta em
andamento, com poucos inscritos, talvez devido a mudança de datas, ou talvez não pois já via caindo desde a
úl ma inscrição,, Expediente da Representação Discente da Graduação: não há Informes da Coordenação
de Graduação: A Profa. Taisa informa que não estará presente na próxima reunião de departamento,
solicitando um subs tuto, foi colocado também pelos presentes, sugestão de alterar a data para o dia
25/09/2019, Expediente da Representação Discente da Pós-Graduação: Barbara Santos, trouxe informação
de que os alunos acham que não esta havendo comunicação sobre as cotas de bolsa CNPq, e os alunos
solicitam conversar sobre esta instabilidade, a Profa. Fá ma informou que os cortes não a ngiu os cursos
PROEX, caso da ﬁlosoﬁa, Barbara insis u para que encontre uma data para conversar sobre situação, a Profa.
Taisa sugeriu a segunda semana de setembro e perguntou ao coordenador da pós sobre os cortes do Cnpq, o
coordenador da pós disse que tem o risco das bolsas que es verem vagas serem cortadas sem reposição
PRESENTES NA REUNIÃO
DOCENTES:
ENÉIAS JÚNIOR FORLIN
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA
GIORGIO VENTURI;
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;
MARCOS SEVERINO NOBRE;
MONIQUE HULSHOF
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;
YARA ADARIO FRATESCHI;
DISCENTES:
MAHAN VAZ SILVA (GRADUAÇÃO);
BÁRBARA THAÍS ABREU DOS SANTOS (PÓS)
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
DANIEL OMAR PEREZ(JUSTIFICADO);
LUCAS ANGIONI (AFASTAMENTO);
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO (AFASTAMENTO - REUNIÃO CCP/CONSUL);
SÍLVIO SENO CHIBENI (AFASTAMENTO - LICENÇA);
O presente registro foi lavrado por mim, Alcebíades Rodrigues Junior _______________, Secretário do
Departamento de Filosoﬁa, em 21 de agosto de 2019.
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