
Departamento   de   Filosofia-UNICAMP   
Ata   da   reunião   de   18   de   agosto   de   2021   

  
Aos  dezoito  dias  do  mês  de  agosto  de  2021  às  14h,  reuniu-se  via  plataforma  do  Google  Meet,  a                    
plenária  do  Departamento  de  Filosofia.  A  reunião  foi  presidida  pelo  Chefe  de  Departamento               
Professor  Marco  Ruffino,  que  inicialmente  cumprimentou  os  presentes  e  solicitou  a  inversão  da               
pauta,   passando   primeiramente   à   ordem   do   dia   e   deixando   o   expediente   para   o   final.   

Ordem   do   Dia:   

1   -    Aprovação   da   Ata   do   mês   de   junho   de   2021.   

2-  Solicitação  de  aprovação  do  Relatório  de  A�vidades  como  Pesquisadora  Colaboradora             
(PPC)  da  Profa.  Dra.   Fernanda  Silveira  Corrêa  -  sob  a  supervisão  do  Prof.  Dr.   Oswaldo                 
Giacóia   Jr .    de   01/08/2019   a   31/07/2021.   

3-  Solicitação  de  aprovação  do  Relatório  de  A�vidades  como  Pesquisadora  Colaboradora             
(PPC)  da  Profa.  Dra.   Paola  Cantarini  Guerra  -  sob  a  supervisão  do  Prof.  Dr.   Oswaldo  Giacóia                  
Jr .   de  01/08/2019  a  31/07/2021,  bem  como  a  Prorrogação  das  a�vidades  para  o  período                
de:   01-08-2021   a   31-07-2023.   

4-Cadastramento  da  Profa.   Fernanda  Marinho  para  coorientar,  juntamente  com  a  Profa.             
Taísa   Palhares ,   a   aluna    Isabela   Salinas .   

5-  Indicação  de  um  representante  do  Departamento  de  Filosofia  junto  ao  Comitê  de  É�ca               
em   Pesquisa   nas   Ciências   Humanas   e   Sociais   (CEP-CHS).   

6-Banca   de   seleção   da   Pós-Graduação   2021-2022.   

7-Alterações   no   Regimento   da   Pós-Graduação.   

8-Tabela   (atualizada)   de   afastamentos   pretendidos.   

9-Informe  da  Direção  do  IFCH:  normas  sobre  recolhimento  de  taxa  sobre  gra�ficações  por               
exercício   de   a�vidades   externas   à   UNICAMP.   (Ver   documentos   em   anexo.)   

  
Discussão   da   Pauta:   

Ponto  1:    Ata  do  mês  de  junho  de  2021,   aprovada  por  unanimidade.   Ponto  2:   Solicitação  de                 
aprovação  do  Relatório  de  A�vidades  como  Pesquisadora  Colaboradora  (PPC)  da  Profa.  Dra.              
Fernanda  Silveira  Corrêa  -  sob  a  supervisão  do  Prof.  Dr.  Oswaldo  Giacóia  Jr.   de  01/08/2019  a                  
31/07/2021 .   Ponto   3:   Solicitação  de  aprovação  do  Relatório  de  A�vidades  como  Pesquisadora              
Colaboradora  (PPC)  da  Profa.  Dra.  Paola  Cantarini  Guerra  -  sob  a  supervisão  do  Prof.  Dr.                 
Oswaldo  Giacóia  Jr.   de  01/08/2019  a  31/07/2021,  bem  como  a  Prorrogação  das  a�vidades               
para  o  período  de:  01-08-2021  a  31-07-2023.   Ponto  4:   Cadastramento  da  Profa.  Fernanda               
Marinho  para  coorientar,  juntamente  com  a  Profa.  Taísa  Palhares,  a  aluna  Isabela  Salinas .  Os  3                 
úl�mos  pontos  (2,  3  e  4)  foram  colocados  em   votação  em  bloco ,   tendo  sido  aprovados  por                  
unanimidade .     Ponto  5:   Indicação  de  um  representante  do  Departamento  de  Filosofia  junto              
ao  Comitê  de  É�ca  em  Pesquisa  nas  Ciências  Humanas  e  Sociais  (CEP-CHS ).  A  Chefia  sugere  a                 
indicação  da  Profa.  Taisa  H.  P.  Palhares.  O  Prof.  Daniel  Perez  também  se  colocou  à  disposição,                  
mas  não  se  opôs  à  indicação  da  Profa.  Taisa.  O  Prof.  Marco  sugeriu  que  o  Prof.  Daniel  fosse  o                     
primeiro  a  ser  indicado  em  um  próximo  mandato.  A  indicação  da  Profa.  Taísa  foi   aprovada  por                  
unanimidade.  Ponto  6:   Banca  de  seleção  da  Pós-Graduação  2021-2022;  o  Prof.  Márcio  sugeriu              
que  o  processo  tenha  a  mesma  Comissão  do  ano  anterior,  composta  pela  Profa.  Monique;  Prof.                 





Marco  Ruffino;  Prof.  Lucas  Angioni,  Profa.  Fá�ma  Évora;  Profa.  Taisa  Palhares  e  pelo  Prof.                
Giorgio  Venturi.   Aprovado  por  unanimidade .   Ponto  7:   Alterações  no  texto  do  Regimento  da              
Pós-Graduação.  Prof.  Márcio  fez  a  apresentação  das  mudanças  propostas  no  Regimento             
(informando  que  o  mesmo  ainda  não  passou  da  etapa  da  Procuradoria  Jurídica),  a  saber:   no                 
Capítulo  I  -  “Dos  Obje�vos  e  Títulos”  -  Ar�go  7o.  &  1o.;  no  Capítulo  III   “Dos  prazos”   -  Ar�go  10                       
e  Ar�go  11;  no  Capítulo  IV  -  “Da  Inscrição  e  Matrícula",  2o.  e  Ar�go  14  do  mesmo  capítulo;  na                     
“Seção  da  Transferência”  -  Ar�go  16;  no  Capítulo  V  -  “Da  Estrutura  Curricular”  -  Ar�go  17  -  I;  II;                     
III  e  IV;  no  Ar�go  18;  I;  II;  III  e  IV  e  Parágrafo  Único;  no  Capítulo  VI  -  “Dos  Títulos"  -  Ar�go  21  e                          
Parágrafo  único;   Ar�go  23  -  &1o.;  &  2o.  e  &  3o.;  &  6o.  Seção  I,  “Do  Credenciamento  ao                    
Descredenciamento”  &  1o.;  I;  II  e  III;  Seção  II  “Do  Cadastro”   -  §  1o.  a);  b)  e  c);  após  algumas                      
sugestões  de  alterações  pelos  presente  em  pontos  específicos  do  texto,  o  novo  Regimento  foi                
aprovado  por  unanimidade . Ponto  8:  Tabela  (atualizada)  de  afastamentos  pretendidos. O  Prof.             
Marco  informou  que  quem  se  manifestou  até  o  momento  foi  a  Profa.  Taísa,  o  Prof.  Marcos                  
Nobre  e  o  Prof.  Rafael  com  relação  ao  interesse  em  um  afastamento  por  mais  de  um  semestre,                   
e  reiterou  que  até  2  professores  podem  se  afastar  por  semestre.  A  Profa.  Monique  pede  para                  
antecipar  seu  afastamento  para  2022.  A  Profa.  Yara  e  o  Prof.  Lucas  mostraram  preocupação                
com  as  outras  licenças,  como  a  sabá�ca  ou  licença  prêmio.  O  Prof.   Marco  esclareceu  que  essa                  
lista  (afastamentos  para  projetos  de  pesquisa  no  exterior)  não  interfere  na  outra  lista  que  trata                 
das  licenças  sabá�cas  ou  licença  prêmio,  uma  vez  que  estas  úl�mas  são  de  direito  do  docente,                  
sendo  assim,  o  Departamento  deverá  acomodar  os  dois  �pos  de  afastamento  caso  surja  esta                
situação.   Ponto  9:    Informe  da  Direção  do  IFCH:  normas  sobre  recolhimento  de  taxa  sobre                
gra�ficações   por   exercício   de   a�vidades   externas   à   UNICAMP.   (Ver   documentos   em   anexo).   
  

Expediente  da  Chefia:     Dois  comunicados  importantes:  primeiro,  a  Universidade  pede  que             
todos  (funcionários  e  professores)  entrem  em  sua  área  no  sistema  Vida  Funcional  (DGRH)  e                
façam  o  registro  da  vacina  covid-19  já  tomada  ou  por  tomar  (data,  �po,  etc.);  segundo,  a                  
Direção  do  IFCH  solicitou  novamente  o  levantamento  de  u�lização  das  salas  pelos  docentes               
através  de  uma  planilha  a  ser  preenchida  pelo  secretário  (mediante  o  envio  das  informações                
por   parte   dos   docentes).   
Expediente  da  Graduação:    O  Prof.  Rafael  informa  que  o  curso  de  graduação  irá  passar  pelo                 
ENADE  no  mês  de  novembro.  A  Pró-Reitoria  já  fez  algumas  reuniões  com  as  Coordenações  de                 
Graduação.  Esclarece  que  se  trata  de  uma  prova  importante,  e  solicita  que  os  alunos                
par�cipem   para   que   não   seja   preciso   passar   por   um   novo   credenciamento   do   curso.    

Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:    Será  necessário  fazer  um  relatório  de             
similaridade  via  sistema  an�-plágio  das  dissertações  e  teses  defendidas  a  par�r  de              
dezembro-2021.  Será  usado  o  sistema  Turni�n  disponibilizado  pela  Unicamp que  gera  o             
relatório   a   ser   assinado   pelo   orientador   e   anexado   à   documentação   da   defesa.   

Expediente  dos  Docentes:    Profa.  Fá�ma  chama  a  atenção  para  a  nova  PL  que  propõe  alterar  o                  
abono  permanência,  e  que  poderia  haver  uma  corrida  de  aposentadoria  e  alteração  bastante               
grande   no   número   de   docentes   na   a�va.   

Expediente  da  Representação  Discente:     Marcelo  Xavier  informa  que  no  final  do  mês  será               
formada  a  Comissão  para  organizar  o  encontro  da  “Semanas  de  Pesquisa  e  Ensino”  a  se  realizar                  
no   mês   de   setembro.    

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 ;   
E NÉIAS    J ÚNIOR    F ORLIN ;   
F ÁTIMA    R EGINA    R ODRIGUES    É VORA    ( LICENÇA     PRÊMIO );   
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 ONIQUE    H ULSHOF ;   
R AFAEL    R ODRIGUES    G ARCIA ;   
Y ARA    A DARIO    F RATESCHI ;   
  

D ISCENTES :   
Bruna   Melo   (RD   Titular)   
Marcelo   Xavier   (RD   Titular)   
Sarah   Bonfim   (ausente)   
Vinícius   Santana   (ausência   Jus�ficada)   
  

A USÊNCIAS :   
M ARCOS    S EVERINO    N OBRE    ( JUSTIFICADO );   
G IORGIO    V ENTURI    (J USTIFICADO );   
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   18   de   agosto   de   2021.   

  




