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 Aos  dezoito  dias  do  mês  de  setembro  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: 

 Ponto  1:  Apreciação  dos  Registros  da  Reunião  de  21  de  agosto  de  2019:  o  professor  Márcio  Damin  pergunta 
 aos  presentes  se  há  alguma  alteração  a  ser  feita.  Não  havendo  alterações,  o  conteúdo  foi  aprovado  pelos 
 presentes por unanimidade; 
 Ponto  2:  Apresentação  de  Relatório  de  A�vidades,  bem  como,  solicitação  de  Renovação  de 
 Credenciamento  como  Professor  Colaborador  do  Prof.  Dr.  Luiz  Benedicto  Lacerda  Orlandi:  A  proposta  é 
 aprovada por unanimidade 
 Ponto  3.  Solicitação  de  “Licença  Prêmio”  pelo  Prof.  Dr.  Giorgio  Venturi,  para  o  segundo  semestre  de  2022  e 
 ponto  4:  Solicitação  de  “Licença  Prêmio”  pela  Profa.  Dra.  Taisa  Helena  P.  Palhares,  para  o  segundo 
 semestre  de  2020:  A  princípio  foi  aprovado  a  solicitação  do  Prof.  Giorgio  Venturi  (ponto:  3),  mas  em  meio  a 
 discussão  sobre  as  licenças,  uma  vez  que  o  ponto  4,  tratava  da  solicitação  da  Profa.  Taisa  para  o  2o.  semestre 
 de  2022,  o  Prof.  Lucas  disse  que  também  pretende  solicitar  licença  sabá�ca  em  2022  e  gostaria  de  saber 
 como  são  definidas  as  solicitações  de  afastamentos,  a  Profa.  Fá�ma  então,  informou  que  em  reuniões 
 anteriores  havia  sido  definido  uma  ordem  de  saída  dos  professores,  para  licença  sabá�ca  e  licenças  prêmio,  e 
 solicitou  que  se  encontra-se  a  pauta  da  reunião  que  havia  definido  esses  critérios,  assim  o  Prof.  Márcio  que 
 estava  presidindo  a  reunião  perguntou  se  não  seria  melhor  re�rar  os  pontos  3  e  4  de  pauta  e  retomá-los  na 
 próxima reunião já com os critérios estabelecidos, tendo �do concordância da maioria presente; 
 Ponto  5:  Abertura  de  Concurso  Livre  Docente  para  o  Prof.  Enéias  Junior  Forlim  na  área  de  História  da 
 Filosofia  Moderna  na  disciplina  HG  401-A  -História  da  Filosofia  Moderna  I:  Foi  perguntado  ao  Prof.  Enéias 
 se  ele  �nha  material  pronto  para  apresentar  sua  candidatura  ao  concurso,  o  Prof.  Enéias  informou  que 
 pretende  dar  o  curso  na  área  e  que  também  já  tem  um  texto  com  100  páginas  em  andamento,  a  Profa.  Yara 
 informou  que  o  prazo  foi  encurtado  e  que  a  Congregação  havia  deliberado  que  as  teses  quando  apresentadas 
 es�vessem  pronta,  e  tanto  ela  como  o  Prof.  Lucas  Angioni  se  mostraram  preocupados  com  o  prazo  de 
 inscrição,  quando  a  Profa.  Fá�ma  perguntou  se  já  �nha  as  datas  de  inscrição  definidas,  a  Profa.  Yara  lembrou 
 que  embora  o  prazo  pareça  curto  não  acha  que  haverá  problema,  pois  os  pontos  serão  determinados  em 
 reunião, e após a discussão foi aprovado por unanimidade; 
 Ponto  6:  Solicitação  de  Credenciamento  do  Prof.  João  Carlos  Salles  Pires  da  Silva  na  condição  de  Professor 
 Par�cipante, para co-orientar no período de outubro/2019 a março/2022:  Aprovado por unanimidade. 
 Ponto  7:  Solicitação  de  Ingresso  no  Programa  de  Pesquisador  Pós-Doutorado(PNPD)  de  Alessandro  Bonello, 
 sob  supervisão  do  Prof.  Dr.  Lucas  Angioni  para  o  período  de:  01/09/2019  a  31/08/2020  -  Bolsa 
 PNPD/CAPES  :  o  professor  Márcio  Damin  viu  que  nos  sistema  CAPES  a  bolsa  aparece  para  o  programa,  mas 
 ainda  não  está  disponível,  a  Pós-Graduação  está  em  contato  com  a  CAPES  para  fazer  a  inserção  da  bolsa, 
 assim que disponibilizado, não havendo nenhuma objeção foi aprovado por unanimidade; 
 Ponto  8:  Renovação  no  Programa  de  Pesquisador  Pós-Doutorado  de  Roberto  Grasso,  sob  a  supervisão  do 
 prof.  Dr.  Lucas  Angioni  para  o  período  de:  01/07/2019  a  31/06/2020  -  Bolsa/FAPESP:  aprovado  por 
 unanimidade; 
 CORREÇÃO  -  Ponto  5:  Abertura  de  Concurso  Livre  Docente  para  o  Prof.  Enéias  Junior  Forlim  na  área  de 

 História  da  Filosofia  Moderna  na  disciplina  HG  401-A  -História  da  Filosofia  Moderna  I:  O  Professor  Enéias 
 pretende  ver  o  que  acarretará,  caso  desista  de  se  inscrever,  em  qual  posição  seu  nome  ficará  na  lista  de 
 espera  para  o  próximo  concurso.,  e  dará  uma  resposta  defini�va  na  próxima  terça-feira  24/09/2019,  e  que 
 caso a resposta seja posi�vo o departamento mantenha a aprovação de sua inscrição ao concurso; 
 Ponto  9:  Coordenação  da  Pós-Graduação,  informação  sobre  o  anúncio  da  CAPES  referente  ao  recolhimento 
 de  bolsas  vagas,  em  transição  entre  alunos:  Prof.  Márcio  Custódio,  a  Pós-Graduação  não  tem  bolsas  vagas, 
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 mas  se  algum  aluno  desis�r  da  bolsa  neste  período,  a  bolsa  será  perdida,  isto  devido  as  medida  adotadas  pela 
 CAPES,  a  coordenação  pede  para  quem  tenha  entrado  com  o  pedido  de  bolsa  FAPESP,  caso  seja  contemplado, 
 deve  aguardar  até  o  início  do  próximo  ano  se  possível,  o  Prof.  Giorgio  tem  a  previsão  de  bolsa  para  este 
 período,  mas  vai  tentar  solicitar  uma  prorrogação  para  iniciar  em  janeiro/2020,  o  Prof.  Márcio,  além  disso, 
 temos  os  alunos  que  estão  pedindo  revisão  a  FAPESP,  o  Prof.  Daniel  Perez  informou  que  tem  um  aluno  no 
 qual  a  banca  examinadora  sugeriu  a  passagem  do  Mestrado  para  o  Doutorado,  a  coordenação  sugeriu 
 cautela, tendo em vista a situação das bolsas CAPES no momento; 
 Ponto  10:  Solicitação  de  indicação  OF.  CEX/CAPES  2005/2019,  para  ins�tuir  Comissão  Interna  da  Gestão 
 Proex,  3  membros,  sendo  1  coordenador,  1  docente  e  1  discente:  o  coordenador  fez  o  convite  a  Profa.  Yara 
 Adario  Frateschi  e  ao  discente  Pedro  Gallina  Ferreira,  que  aceitaram  prontamente,  ficando  a  Comissão  assim 
 formada:  Coordenador:  Prof.  Márcio  Damin  Custódio;  Docente:  Profa.  Yara  Adario  Frateschi;  Discente:  Pedro 
 Gallina  Ferreira,  tendo  sido  aprovado  por  unanimidade  pelos  presentes.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi 
 encerrada a reunião 

 P  RESENTES  NA  R  EUNIÃO 

 D  OCENTES  : 
 D  ANIEL  O  MAR  P  EREZ  ; 
 E  NÉIAS  J  ÚNIOR  F  ORLIN  ; 
 F  ÁTIMA  R  EGINA  R  ODRIGUES  É  VORA  ; 
 G  IORGIO  V  ENTURI  ; 
 L  UCAS  A  NGIONI  ; 
 M  ÁRCIO  A  UGUSTO  D  AMIN  C  USTÓDIO  ; 
 R  AFAEL  R  ODRIGUES  G  ARCIA  ; 
 Y  ARA  A  DARIO  F  RATESCHI  ; 
 D  ISCENTES  : 
 M  AHAN  V  AZ  S  ILVA  (G  RADUAÇÃO  ); 
 B  ÁRBARA  T  HAÍS  A  BREU  DOS  S  ANTOS  (P  ÓS  ) 
 A  USÊNCIAS  J  USTIFICADAS  : 
 M  ARCELO  E  STEBAN  C  ONIGLIO  (A  FASTAMENTO  ); 
 M  ARCO  A  NTONIO  C  ARON  R  UFFINO  (A  FASTAMENTO  ); 
 M  ARCOS  S  EVERINO  N  OBRE  (  AUSENTE  ); 
 M  ONIQUE  H  ULSHOF  (J  USTIFICADO  ); 
 S  ÍLVIO  S  ENO  C  HIBENI  (A  FASTAMENTO  ); 
 T  AISA  H  ELENA  P  ASCALE  P  ALHARES  (A  FASTAMENTO  ); 

 O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Reginaldo  Alves  do  Nascimento  _______________,  Secretário  do 
 Departamento de Filosofia, em 18 de SETEMBRO de 2019. 
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