
Departamento   de   Filosofia-UNICAMP   
Ata   da   reunião   de   16   de   junho   de   2021   

  

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  junho  de  2021  às  14h,  reuniu-se  via  plataforma  do  Google-Meet,                  
a  plenária  do  Departamento  de  Filosofia.  Iniciada  a  reunião  presidida  pelo  chefe  de               
Departamento  Professor  Marco  Ruffino  que  cumprimentou  os  presentes,  apresentando  os            
pontos   de   pauta.   

Ordem   do   Dia:   

1. Aprovação   da   ata   do   mês   de   maio   de   2021.     
2. Solicitação   da   Profa.   Yara   Frateschi   de   autorização   para   exercer   a      Coordenação   da   

Área   de   Filosofia   da   FAPESP.     
3. Solicitação  do  Prof.  Daniel  Perez  para  ministrar  um  curso  de  pós-graduação  na              

Universidade  de  Rosário  (Argen�na),  bem  como  para  par�cipar  do  Programa  de             
Pós-Graduação   em   Psicologia   da   Universidade   Federal   de   Juiz    de   Fora.     

4. Solicitação   de   Aprovação   de   Relatório   de   A�vidades   no   período   de   01-08-     2019   a   
31-07-2021,   bem   como   pedido   de   Renovação   de   vínculo:   01-08-2021   a      31-07-2022   
de   Emmanuel   Nakamura,   sob   supervisão   do   Prof.   Marcos   Nobre      no   Programa   de   
Pesquisador   Pós-Doutorado.     

5. Solicitação:   Vinda   do   Pesquisador   Colaborador   Voluntário   José   Antônio      Mar�ns   
(Prof.   Márcio   Damin).     

6. Solicitação   de   Afastamento   Sabá�co   pelo   Prof.   Marcelo   Coniglio   para   o    período   de   
01/01/2022   à   30/06/2022 .     

7.    Cronograma   de   reposições   de   vagas   docentes   no   IFCH.     
8. Escala   (e   período   máximo)   de   afastamentos   para   estágios   pós-doc.     

  
Discussão   da   Pauta:   

Ponto  1:    Foi  solicitado   aos  presentes   a   aprovação  da  ata  do  mês  de  maio  de  2021,  com  uma                    
observação  de  que  a  Profa.  Fá�ma  Évora  estava  presente,  mas  apenas  como  convidada,  uma                
vez  que  oficialmente  se  encontra  em  licença,  tendo  sido   aprovado  por  unanimidade,   Ponto  2:                 
Solicitação  da  Profa.  Yara  Frateschi  de  autorização  para  exercer  a   Coordenação  da  Área  de                 
Filosofia  da  FAPESP ;   3:   Solicitação  do  Prof.  Daniel  Perez  para  ministrar  um  curso  de                
pós-graduação  na  Universidade  de  Rosário  (Argen�na),  bem  como  para  par�cipar  do             
Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicologia  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora ;   4:              
Solicitação  de  Aprovação  de  Relatório  de  A�vidades  no  período  de  01-08-   2019  a  31-07-2021,                
bem  como  pedido  de  Renovação  de  vínculo:  01-08-2021  a  31-07-2022  de  Emmanuel              
Nakamura,  sob  supervisão  do  Prof.  Marcos  Nobre  no  Programa  de  Pesquisador             
Pós-Doutorado;   5:   Solicitação:  Vinda  do  Pesquisador  Colaborador  Voluntário  José  Antônio             
Mar�ns  (Prof.  Márcio  Damin);   tendo  sido   aprovado  por  unanimidade ;   Ponto  6:  Solicitação  de                
Afastamento  Sabá�co  pelo  Prof.  Marcelo  Coniglio  para  o  período  de  01/01/2022  à              
30/06/2022;   aprovado  por  unanimidade ;  Ponto  7:   Cronograma  de  reposições  de  vagas              
docentes  no  IFCH;   após  as  falas  dos  presentes,  ficou  decidido  que   respeitamos  a  tabela  do                 
Prof.  Álvaro  (Diretor  do  IFCH)  com  o  número  de  2  (duas)  reposições,  contanto  que  nossa                 
posição  seja  3a.  e  ou  5a.  lugar;   Ponto  8:    Escala  (e  período  máximo)  de  afastamentos  para                  
estágios  pós-doc ;   após  várias  falas  a  idéia  foi  de  rever  a  tabela  para  saber  quem  tem  a  intenção                    
de  se  afastar  por  1  ano,  com  a  prioridade  para  os  docentes  mais  novos,  com  filhos  e  para  quem                     
ainda  não  saiu,  sendo  assim,  a  decisão  foi  de  mantermos  a  tabela  como  esta  e  os  interessados                   
em  se  afastar  por  1  ano  devem  encaminhar  interesse  para  montagem  de  uma  tabela  B  e  voltar                   
a   discussão.   





Expediente  da  Chefia:  Comunicar  que  o  Professor  Álvaro  pediu  para  registrar  a�vidades  fora               
da   Unicamp,   bem   como   o   cronograma   de   reposição   docente,   já   colocado   no   item   7;   

Expediente  da  Graduação:  Foi  terminado  o  processo  de  avaliação  de  disciplina,  falta  o  ok  do                 
NDE  para  passar  a  todos  em  breve,  proposta  sobre  o  plano  de  extensão,  está  sendo  ar�culado                  
para   encontrar   uma   coisa   boa,   além   do   convite   para   par�ciparem   da   UPA   em   julho-2021;     

Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:   A  Pós  comunica  que  encaminhou  o  Sucupira               
(quadrienal)  com  um  número  bom,  exceto  os  eventos;  também  será  encaminhado  aos              
professores  a  lista  para  que  informem  o  número  de  vagas  para  o  processo  sele�vo,  temos                 
gargalo  de  computadores,  é  preciso  repor  já  que  o  que  os  notebooks  que  temos  estão                 
defasados,  teríamos  que  �rar  da  conta  apoio,  mas  cairia  bastante  o  valor,  mas  é  algo                 
importante.   

Expediente  dos  Docentes:    Profa.  Yara,  contar  que  o  episódio  envolvendo  a  Ka�úscia,  o               
resultado  foi  a  realização  de  um  evento  “Vozes  Negras  na  Filosofia  da  Unicamp”,  contando  com                 
vários  setores  da  Graduação  e  o  evento  será  na  1a.  semana  de  setembro,  com  vários                 
convidados  e  já  convidando  a  todos  os  presentes;  Prof.  Lucas,  avisou  que  chegou  um  pouco                 
atrasado  por  estar  num  Seminário,  informando  que  está  colocando  sob  parênteses  a  intenção               
de  �rar  licença  sabá�ca  no  1o.  semestre  do  próximo  ano,  caso  ainda  esteja  ocorrendo  a                 
pandemia.   

Expediente  da  Representação  Discente:  Bruna,  informe  sobre  a  organização  do  3o.  Encontro              
da  Pós-Graduação  pelos  alunos  e  que  será  de  25  a  27  de  outubro  de  2021,  como  proposta  uma                    
Conferência  de  encerramento  sobre  escrita  filosófica  e  as  Comunicações  que  dependerá  da              
quan�dade  de  inscrições,  já  convidando  os  professores  para  par�cipar  e  apresentar  caso              
tenham   interesse.     

Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Prof.  Marco  Ruffino,  agradeceu  a  todos  os  presentes                
encerrando   a   reunião.   

P RESENTES     NA    R EUNIÃO   
D OCENTES :   
D ANIEL    O MAR    P EREZ ;   
L UCAS    A NGIONI ;   
M ÁRCIO    A UGUSTO    D AMIN    C USTÓDIO ;   
M ARCELO    E STEBAN    C ONIGLIO ;   
M ARCO    A NTONIO    C ARON    R UFFINO ;   
M ARCOS    S EVERINO    N OBRE ;   
R AFAEL    R ODRIGUES    G ARCIA ;   
Y ARA    A DARIO    F RATESCHI ;   
D ISCENTES :   
Bruna   Melo   (RD   Titular)   
Marcelo   Xavier   (RD   Titular)   
Sarah   Bonfim   
A USÊNCIAS :   
E NÉIAS    J ÚNIOR    F ORLIN ;   
M ONIQUE    H ULSHOF ;   
G IORGIO    V ENTURI    (J USTIFICADO );   
F ÁTIMA    R EGINA    R ODRIGUES    É VORA    ( LICENÇA     PRÊMIO );   
S ILVIO    S ENO    C HIBENI    (J USTIFICADO );   
T AISA    H ELENA    P ASCALE    P ALHARES    (J USTIFICADO );   





  
O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebiades  Rodrigues  Jr.  _______________,  Secretário              
do   Departamento   de   Filosofia,   em   16   de   junho   de   2021.   

  




