UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Registros das Deliberações / Reunião Ordinária do
Departamento de Filosofia - via google-meet
Aos dezoito dias do mês de novembro de 2020 reuniu-se via google-meet às 14h, a plenária do
Departamento de Filosofia. Iniciada a reunião a professora Taísa iniciou a reunião perguntando se todos
estavam de acordo com a gravação da mesma, o que foi autorizado por todos. Seguiu-se então os
expedientes do dia: Chefe de departamento: nada a tratar; Coordenação de graduação: nada a tratar;
Coordenação de pós-graduação: apenas um informe enviado pela direção do IFCH, de que as aulas não
irão iniciar em março como estava previsto, por problemas de infraestrutura (ventilação das salas);
Expediente docente: Profa. Yara manifestou incômodo em relação aos desdobramentos do PONTO 8 na
reunião anterior e foi endossada por falas de apoio de quase todos os professores e professoras presentes e
da representação discente. Diante disso, sugeriu-se a redação de uma carta de repúdio (em anexo) ao
comportamento do Prof. Daniel O. Perez, que foi aprovada por todos com uma abstenção.
Ponto 1. Avaliação do curso e das disciplinas de Graduação: Prof. Rafael apresenta a proposta de avaliação
do curso já encaminhada por meio de formulário google, com dois modelos de avaliação. A avaliação será
realizada no final do segundo semestre letivo de 2020. Ponto 2. Grade das disciplinas de Graduação do
primeiro semestre de 2021: aprovada por unanimidade. Ponto 3: Discussão da proposta enviada pela direção
do IFCH quanto ao formato das aulas para o próximo semestre: Prof. Rafael informou que as aulas irão
continuar em regime remoto. Ponto 4: Discussão sobre cotas para PED e PAD: Foram apontadas algumas
inconsistências no documento encaminhado pela direção, mas em geral o Departamento está de acordo com
a política de adoção de cotas. As dúvidas em relação à redação do documento serão encaminhadas à
Congregação.

PRESENTES NA REUNIÃO
DOCENTES:
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA;
GIORGIO VENTURI;
LUCAS ANGIONI;
MARCOS SEVERINO NOBRE;
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO
MONIQUE HULSHOF;
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;
YARA ADARIO FRATESCHI;
DISCENTES:
HUDSON CAIKE ANDRADE GERMANO
OTÁVIO VASCONCELOS
RENATA CABALLERO
MASSILÂNIA BEZERRA
MATEUS AUGUSTO
PEDRO QUINTILIANO
LAISSA FERREIRA
LETICIA CONDOTA
MARCELO XAVIER
ALEX BISPO
ARTHUR SARDILLI
BRUNA MELLO
CAMILA SALES
AUSÊNCIAS:
DANIEL OMAR PEREZ - JUSTIFICADO
ENÉIAS JUNIOR FORLIN
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO - JUSTIFICADO
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SILVIO SENO CHIBENI - JUSTIFICADO
O presente registro foi lavrado por mim, Alcebíades Rodrigues Junior _______________, Secretário do
Departamento de Filosofia, em 18 de novembro de 2020.
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