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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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:
Item 1: Apreciação dos Registros da Reunião de 16 de outubro de 2019: a professora Taísa perguntou aos
presentes se há alguma alteração a ser feita. Não havendo alterações, o conteúdo foi aprovado pelos
presentes por unanimidade; Expediente da Cheﬁa de Departamento: a professora Taísa abriu o expediente
informando aos presentes sobre a caixinha para os funcionárias e funcionários terceirizados, para que os
interessados procurem o Mário no setor de infra-estrutura do IFCH, sobre as “Licenças Prêmio”, foi
apresentado a planilha dos interessados até o momento, a Profa. Fá ma Évora, disse que pretende usufruir
as suas licença prêmio e solicitou a inclusão na lista, a Profa. Taisa então disse que o caso dela é diferente,
principalmente por ter muitas licenças a rar e já está perto da aposentadoria, o Prof. Márcio falou a que o
melhor seria que as licenças fossem para a pesquisa e estudos, mas como é direito adquirido, não seria
lógico a obrigatoriedade para isso, esta também era a opinião dos presentes, então houve a aprovação por
unanimidade; logo após a Profa. Taisa fez a leitura dos itens da pauta para deliberação: item 1. Aprovação da
solicitação de Renovação de Credenciamento na condição de Professor Colaborador Voluntário do Prof. Dr. Marcos Lutz
Muller para o período de: 05/11/2019 a 04/11/2021, e Relatório de A vidades do período de 05/11/2017 a
04/11/2019; item 2. Aprovação de pedido de Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador
(Pós-Doc) de Bruno Mar ns Machado de: 02/08/2016 a 31/07/2018, sob a supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacoia
Junior; item 3. Aprovação de pedido de Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc) de
Silene Torres Marques de: 15/02/2018 a 14/08/2018, sob a supervisão do Prof. Dr. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi; item
item 4. Aprovação de pedido de ingresso no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPD) de Julio Miranda Canhada,
sob a supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Junior; item 5. Aprovação de indicação dos representantes tulares e
suplentes para o Conselho Cien ﬁco do CLE (Of. CLE no. 55/2019), nomes indicados, Profa. Ítala Loﬀredo D´O aviano, e
como suplente o Prof. Dr. Walter Alexandre Carnielli; item 6. Aprovação de solicitação de Renovação de Credenciamento
na condição de Docente/Pesquisador de Carreira da Unicamp, do Prof. Dr. Fábio Maia Bertato para orientar e ministrar
disciplina Pós-Graduação do IFCH; item 7. Aprovação solicitação de Credenciamento na condição de “Professor
Visitante” junto ao Departamento de Filosoﬁa/IFCH, do Prof. Dr. Sourav Tarafder para desenvolver a vidades de
pesquisa e ministrar disciplina na Pós-Graduação do IFCH, sob a supervisão do Prof. Giorgio Venturi; item 8. Aprovação
da abertura de Concurso Livre Docência para o Prof. Eneias Junior Forlim na área de História da Filosoﬁa Moderna na
disciplina HG 401-A História da Filosoﬁa Moderna I; item 9. Solicitação de pedido de Encerramento de vínculo no
Programa de Pesquisador colaborador (PPC) de Jorge Vanderlei Costa da Conceição - sob supervisão do Prof.
Dr. Daniel Omar Perez; item 11. Aprovação do plano de trabalho do Prof. Silvio Chibeni, tendo sido todos
Aprovados por unanimidade; item 10. Aprovação da abertura de Concurso Professor Titular para o Prof. Marcos
Severino Nobre na área de Filosoﬁa Polí ca na disciplina HG-062 - Filosoﬁa Polí ca; a Profa. Taisa passou a ler os
pontos do programa para o edital do Concurso, que ﬁcou assim deﬁnido: Pontos: 1. Liberdade e igualdade; 2.
Direitos humanos e soberania popular; 3. Estado, governo e cons tuição; 4. Fac cidade e validade; 5. Cidadania,
representação, par cipação e deliberação; 6. Teorias da democracia; 7. Teorias da jus ça; 8. Autoritarismo e
totalitarismo; 9. Sociedade mundial e Estado nação; 10. Iden dade, diferença e discriminação; 11. Poder e dominação,
tendo sido aprovado a abertura do Concurso; Expediente da Coordenação de Pós-Graduação: o Prof. Márcio Custódio,
falou da necessidade da atualização do Curriculum La es, tanto dos alunos como dos professores, principalmente a
vinculação da Produção com o Projeto de Pesquisa em andamento, outro informe foi sobre a par cipação da CPG na
CCG, que deliberou que irá ser pioneira para ingresso de “trans-gênero”. Expediente Docente - Rafael Garcia: não
há; Expediente da Representação Discente da Pós-Graduação: não há; Expediente da Representação
Discente da Graduação: Apresentação do do formulário de Avaliação de curso, o Prof. Márcio sugeriu a
apresentação para que se pudesse deliberar com mais clareza, o que foi feito e deba do em reunião com
indicação dos presentes para aprimoramento, outra informação dado pelos discentes, é que pretendem fazer
nova eleição de representantes a par r do início de 2020.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
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PRESENTES NA REUNIÃO
DOCENTES:
DANIEL OMAR PEREZ;
ENÉIAS JUNIOR FORLIN
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA;
GIORGIO VENTURI;
LUCAS ANGIONI;
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO;
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;
DISCENTES:
PEDRO GALILINA FERREIRA
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO;
MARCOS SEVERINO NOBRE;
MONIQUE HULSHOF;
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;
SILVIO SENO CHIBENI (LICENÇA PRÊMIO);
YARA ADARIO FRATESCHI;
O presente registro foi lavrado por mim, Alcebíades Rodrigues Junior _______________, Secretário do
Departamento de Filosoﬁa, em 27 de novembro de 2019.
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