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Aos  dezessete  dias  do  mês  de  março  de  2021,  às  14h,  reuniu-se,  via  plataforma  do  Google-Meet,  a  plenária                    
do  Departamento  de  Filosofia.  Iniciada  a  reunião  o  professor  Márcio  Damin  que  presidiu  a  reunião                 
cumprimentou   os   presentes   apresentando   os   pontos   de   pauta   a   saber:     

1. Aprovação   das   atas   das   reuniões   do   mês   de   outubro   e   novembro   de   2020;   
  

2. Eleição   para   cargo   de   Chefe   de   Departamento;   
  

3. Aprovação   de   licença-prêmio   de   120   dias,   a   par�r   de   01/08/   2021,   do   Prof.   Silvio   Chibeni;   
  

4. Aprovação   de   licença-prêmio,    a   par�r   de   02/04/2021,   da   Profa.   Fá�ma   Évora;   
  

5. Seleção   de   comissão   para   prêmios   ANPOF   e   CAPES;   
    

6. Critérios   de   credenciamento   e   recredenciamento   do   Programa   de   Pós-graduação;   
    

7.   Avaliação   dos   discentes   das   disciplinas   de   graduação;   
  

8.    Subs�tuição   da   coordenação   associada   de   graduação ;   
  

Discussão   da   Pauta:   

  

Ponto  1:   Apreciação  dos  Registros  das  Reuniões  dos  meses  de  outubro  e  novembro  de  2020:  o  professor                   
Márcio  pergunta  aos  presentes  se  há  alguma  alteração  a  ser  feita.  O  Prof.  Daniel,  ques�ona  se  a  ata  do  mês                      
de  novembro  é  que  segue  para  aprovação  ou  seria  a  outra  que  ele  havia  recebido  anteriormente,  como  os                    
presentes  não  haviam  recebido  a  ata  que  o  Prof.  Daniel  se  referiu,  decidiu-se  a  re�rada  da  pauta  e  tudo  que                      
se  refere  a  ela  para  aprovação  na  próxima  reunião,  sobre  a  ata  do  mês  de  outubro  o  Prof.  Marcos  Nobre                      
sugeriu   apenas   pequena   correção   grama�cal,   sendo   o   conteúdo   aprovado   pelos   presentes;   

  

Ponto  2:   Eleição  para  cargo  de  Chefe  de  Departamento :   o   Prof.  Márcio  agradeceu  o  trabalho  realizado  pela                   
Profa.  Taisa,  principalmente  neste  período  da  pandemia,  além  do  trabalho  realizado  por  ela  em  toda  gestão,                  
juntamente  com  a  Profa.  Taisa,  trouxe  à  assembleia  do  departamento  a  indicação  do  Prof.  Marco  Ruffino  à                   
chefia  do  departamento,  o  professor  Marco  agradeceu  e  se  disponibilizou  a  esta  tarefa,  todos  os  presentes  na                   
reunião  saudaram  o  Prof.  Marco  por  aceitar  esta  tarefa,  o  mandato  deverá  iniciar  a  par�r  de  01  de  abril  de                      
2021,  seguindo  a  votação,  foi  eleito  pelos  presentes.  O  Professor  Marco  Ruffino,  aproveitou  para  reforçar  o                  
agradecimento   de   todos   do   departamento   pelo   trabalho   realizado   pela   Profa.   Taisa;     

Ponto  3:   Aprovação  de  licença-prêmio  de  120  dias,  a  par�r  de  01/08/  2021,  do  Prof.  Silvio  Chibeni :                   
solicitação   aprovada   por   unanimidade;   
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Ponto   4:    Aprovação   de   licença-prêmio,    a   par�r   de   02/04/2021,   da   Profa.   Fá�ma   Évora :   solicitação   aprovada   
por   unanimidade;   

  
Ponto  5 :   Seleção  de  comissão  para  prêmios  ANPOF  e  CAPES :   o  professor  Márcio  informa  que  a  inscrição  ao                    
prêmio  CAPES  irá  até  o  mês  de  maio  2021,  e  sugere  a  então  que  o  departamento  re�re  uma  comissão  de  3                       
membros  para  fazer  a  escolha  dos  candidatos  ao  prêmio  capes  e  a  escolha  dos  representantes  ao  prêmio                   
ANPOF  e  Filósofas  da  ANPOF,  o  Prof.  Marcos  sugere  a  formação  da  comissão  após  a  inscrição;  o  Prof.  Enéias                     
sugere  que  o  próprio  departamento  seja  a  comissão  e  que  os  professores  de  todas  as  áreas  sejam                   
responsáveis  pela  análise  dos  trabalhos;  o  Prof.  Márcio  apenas  reforça  a  data  de  07  maio  de  2021  para  envio                     
dos  nomes  e  docs.  dos  alunos  para  ingresso  na  plataforma,  e  já  defende  que  seja  re�rado  uma  comissão,  o                     
Prof.  Marcos  Nobre  sugere  que  os  nomes  após  aprovados  retornem  ao  departamento  para  serem                
referendados,  após  as  ponderações  dos  professore(a)s  Daniel,  Monique,  o  Prof.  Márcio  dividiu  em  2  pontos:                 
1o.  a  composição  da  comissão  será  composta  pela  totalidade  dos  professores  do  departamento;  2o.  se  a                  
composição  da  comissão  será  composta  por  uma  parte  do  departamento,  e  se  orientadores  que  têm                 
candidatos  ao  prêmio,  devem  ou  não  par�cipar  da  comissão,  a  outra  questão  levantada  pela  Profa.  Monique,                  
se  a  comissão  deve  analisar  todos  os  trabalhos  ou  apenas  os  indicados  pelos  orientadores,  após  avaliação  do                   
Prof.  Marco  Ruffino;  Profa.  Fá�ma;  Prof.  Enéias;  o  Prof.  Márcio  entendeu  que  a  maioria  defendeu  que  a                   
análise  seria  feita  pelos  trabalhos  indicados  pelos  orientadores,  colocou-em  votação,  tendo  sido  aprovado               
por  unanimidade;  a  próxima  votação  foi  dos  orientadores  fazerem  parte  da  comissão  de  análise,  tendo  sido                  
reprovado  por  unanimidade;  a  comissão  examinadora  foi  composta  por  3  membros  examinadores  e  3                
suplentes,  sendo  formada  pelos  Profs.  Giorgio  Venturi;   D ANIEL  O MAR  P EREZ ;  E NÉIAS  J ÚNIOR  F ORLIN  ( TITULARES );  P ROF .                 
S ILVIO  S ENO  C HIBENI ;  R AFAEL  R ODRIGUES  G ARCIA ;  F ÁTIMA  R EGINA  R ODRIGUES  É VORA  ( SUPLENTES ); aprovada  por  unanimidade;  ficou                
decidido  que  a  comissão  agora  será  para  discu�r  o  prêmio  CAPES,  e  futuramente  se  discute  a  aprovação  de                   
uma   comissão   para   discu�r   o   prêmio   ANPOF   e   Filósofas   da   ANPOF;   

  
Ponto  6 :   Critérios  de  credenciamento  e  recredenciamento  do  Programa  de  Pós-graduação :  per�nência  de               
criar  normas  de  credenciamento  e  recredenciamento,  apenas  para  início  de  discussão,  ou  seguir  as  normas  já                  
estabelecidas;   após   a   discussão   sobre   o   assunto,   ficou   decidido   que   em   maio   voltaremos   discu�r   os   critérios;   

  
Ponto  7:   Avaliação  dos  discentes  das  disciplinas  de  graduação :  o  Prof.  Rafael  pediu  a  palavra  e  solicitou  a                    
inversão   de   ordem   da   pauta   para   o   ponto   8:   subs�tuição   da   coordenação   associada   da   graduação.   
Subs�tuição  da  coordenação  associada:  O  Prof.  Giorgio  assim  como  a  Profa.  Taisa  com  a  pandemia                 
estenderam  seus  respec�vos  mandatos,  agora  com  a  saída  da  Taisa  da  coordenação  foi  realizado  o  convite  a                   
Profa.  Taisa,  que  aceitou  a  indicação  como  coordenação  associada,  a  Profa.  Fá�ma  informou  que  o  indicado                  
não  precisa  estar  presente  na  reunião,  uma  vez  que  já  havia  aceitado  o  convite,  o  Prof.  Márcio  então                    
perguntou  aos  presentes  se  todos  estavam  de  acordo,  tendo  sido  aprovado  com  1  abstenção,  o  Prof.  Márcio                   
aproveita   para   agradecer   o   Prof.   Giorgio   enquanto   coordenador   associado   da   graduação.;   

  
  

Ponto  8:   Avaliação  dos  discentes  das  disciplinas  de  graduação :   O  Prof.  Rafael  início  informando  sobre  envio                  
do  relatório  feito  pela  graduação,  passado  primeiramente  para  os  estudantes  que  o  propuseram  e  em                 
seguida  PRG  e  os  docentes,  também  foi  passado  um  formulário  individual  para  cada  um,  após  expor  a                   
avaliação  individual  realizada  pelo  Prof.  Enéas,  logo  após  houve  as  considerações  do  Prof.  Daniel;  Prof.                 
Enéias,  Márcio,  falou  sobre  o  restabelecimento  do  diálogo,  assim  como  a  Profa.  Monique  que  elogia  a  polí�ca                   
de  avaliação  que  está  sendo  realizada  pela  graduação,  parabenizando  os  alunos,  Prof.  Daniel,  também  aceito                 
as  crí�cas  quanto  ao  horários  de  suas  aulas  virtuais,  e  já  está  modificando  a  forma  de  trabalho  em  função  da                      
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avaliação,  o  Prof.  Lucas  concorda  com  a  fala  do  Prof.  Marcio  e  Monique  e  sugere  que  a  avaliação  possa  ser                      
feita  também  no  meio  do  semestre;  a  Profa.  Fá�ma,  acha  inadmissível  o  embate  sobre  a  avaliação  na  forma                    
como  foi  tratado  pelo  Prof.  Enéias;  Prof.  Márcio  defende  o  processo  de  avaliação  importante  e  muito                  
cuidadoso  para  o  andamento  da  disciplina;Prof.  Marco  Ruffino,  achou  a  avaliação  de  uma  inicia�va  bem                 
vinda,  ouvir  o  que  os  alunos  têm  a  dizer,  parabéns  ao  Prof.  Rafael  e  aos  alunos,  também  elencando  algumas                     
sugestões,Prof.  Rafael,  achou  bastante  produ�va  crí�cas  posi�vas  sobre  avaliação  e  sugerir  as  essas               
propostas;   

  
  

Expediente   da   Chefia:    não   há;     

Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:   o  prof.  Márcio  informa  que  o  CNPQ  abriu  o  balcão  para                  
solicitação  de  bolsa  de  pós-graduação,  e  talvez  devolva  uma  parte  da  cota  perdida,  terá  que  ser  enviando  um                    
projeto  que  represente  a  pesquisa  principal  do  programa  de  pós-graduação,  foi  feita  várias  reunião  e  há                  
programas  que  optam  em  privilegiar  uma  linha  de  pesquisa,  outros  optam  um  laboratório,  no  nosso  caso  é  a                    
lista  de  espera  de  alunos  por  departamento,  uma  parte  já  contemplada  pela  bolsa  CAPES  e  o  restante  da  lista                     
é  alunos  de  todas  as  áreas  e  de  perfil  de  pesquisa,  é  isso,  eu  espero  que  todos  tenha  recebido  o  formulário                       
sucupira   encaminhado   ao   Reginaldo;   

Expediente  da  Graduação:  O  conceito  F  que  poderia  ficar  indefinidamente  até  o  aluno  se  formar,  não  poderá                   
ser  mais  u�lizado,  e  para  usar  deverá  ser  avisado  durante  o  semestre,  seria  este  informe  sobre  a  mudança  de                     
procedimento;  a  calourada  está  iniciando  agora  ,  com  a  mesa  de  abertura  ins�tucional  e  depois  uma  mesa  de                    
alunos  pró-cotas,  agradecer  a  Profa.  Monique  que  aceito  ser  mentora  e  aceitar  a  disciplina  de  monitoria,  e  na                    
próxima   semana   dia   23   a   aula   inaugural,   é   isso   obrigado;   

Expediente  dos  Docentes:  Profa  Monique,  sobre  o  programa  de  monitoria  para  pensar  a  chegada  dos  alunos                  
ao  programa  que  será  totalmente  remota,  e  a  boa  no�cia  é  a  ajudas  dos  alunos  veteranos  para  que  eles                     
possam  ter  um  ponto  de  apoio,  tanto  acadêmica  como  especifica,  então  agradecer  o  apoio  dos  estudantes,                  
tanto   do   CAFI   e   dos   demais   representantes   discente.   

Expediente  da  Repr.  Discente:  Bruna  (pós  graduação).  diz  que  pretende  inserir  os  ingressantes  no  grupo  de                  
escrita,   e   ajudar   a   ampliar   além   da   pós-graduação,   o   grupo   acontece   semanalmente.   

Nada   mais   havendo   a   tratar,   o   Prof.   Márcio,   agradeceu   a   todos   os   presentes   encerrando   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 ;   
M ARCO    A NTONIO    C ARON    R UFFINO ;   
M ARCOS    S EVERINO    N OBRE ;   
M ONIQUE    H ULSHOF ;   
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R AFAEL    R ODRIGUES    G ARCIA ;   
D ISCENTES :   
Pedro   Gallina   Ferreira     

Laíssa   Cris�ne   de   Oliveira   Ferreira   

Otávio   Vasconcelos   Vieira   

Hudson   Caike   Andrade   German   

Marcelo   Xavier   

Vinicius   Santana   

Bruna   Melo   

Sarah   Bonfim   

A USÊNCIAS    J USTIFICADAS :   
S ÍLVIO    S ENO    C HIBENI    (J USTIFICADO );   
T AISA    H ELENA    P ASCALE    P ALHARES ;   (J USTIFICADO )   
Y ARA    A DARIO    F RATESCHI    (J USTIFICADO );   

  
O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebiades  Rodrigues  Jr.  _______________,  Secretário  do  Departamento                
de   Filosofia,   em   17   de   março   de   2021.   
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