
 Departamento de Filosofia-UNICAMP 
 Ata da reunião de 19 de maio de 2021 

 Aos  dezenove  dias  do  mês  de  maio  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 abril de 2021; 
 2.  Solicitação  do  Prof.  Marcos  Nobre  de  autorização  para  "Exercício  Simultâneo  de 

 A�vidades" na Presidência do CEBRAP de 01 de junho de  2021 a 31 de maio de 2023; 
 3.  Ingresso  no  Programa  de  Programa  de  Pesquisador  Colaborador  de  Rodrigo  de 

 Alvarenga  Freire (UNB), sob supervisão do Prof. Giorgio Venturi; 
 4.  Discussão sobre curricularização da extensão - (Prof. Rafael Garcia). 
 5.  Calendário e Edital do Processo Sele�vo da Pós-Graduação 2021; 
 6.  Grade de horários do segundo semestre (Graduação); 
 7.  Escala (e período máximo) de afastamentos para estágios pós-doc. 
 8.  Ingresso  no  Programa  de  Programa  de  Pesquisador  Colaborador  de  Bruno  Lopes  (UFF), 

 sob supervisão do Prof. Giorgio Venturi; 

 Expediente  da  Chefia:  O  Prof.  Rafael,  Prof.  Marcos  e  Prof.  Marco  Ruffino,  fizeram  o  cálculo,  ou 
 seja,  numericamente  para  manter  a  graduação  funcionando,  temos  7  disciplinas  obrigatórias 
 por  semestre  e  mais  3  ou  4  ele�vas  por  semestre  para  que  possam  se  formar  ,  ou  seja,  é 
 necessário  10  docentes  na  casa  para  a  Graduação  funcionar  normalmente,  sem  contar  os 
 Pós-Docs,  como  o  número  de  docentes  são  14-2,  ou  seja  a  Profa.  Fá�ma  Évora  e  o  Prof.  Silvio, 
 então  a  capacidade  de  afastamento  de  docentes  para  afastamento  por  semestre  seria  de  “2”  e 
 a  recomendação  é  que  não  sejam  da  mesma  área,  vamos  voltar  a  discu�r  como  o  1o.  item  de 
 pauta da próxima reunião; 

 Expediente  da  Graduação:  Informar  que  no  final  do  mês  se  encerra  a  adequação  de  matrícula 
 e agradecer a todos pela avaliação das disciplinas que alunos estão fazendo; 

 Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:   O  Prof.  Márcio  Damin  passou  o  Informe  sobre 
 projeto  do  CNPQ  02-2021  que  abre  bolsa  balcão  encaminhado  aos  docentes,  essas  bolsas 
 agora  devem  ser  solicitadas  por  projetos  e  não  por  orientador,  por  isso  foi  aberto  2  projetos 
 unificados,  sendo  1  para  o  Mestrado  (3  bolsas)  e  outro  para  Doutorado  (6  bolsas)  e  aguardar  o 
 retorno do CNPQ, sendo que não tem nenhuma bolsa do CNPq vencendo agora; 

 Expediente  dos  Docentes:     Profa.  Fá�ma,  apesar  da  aprovação  da  minha  licença  prêmio  no 
 Cônsul  foi  aprovado  que  se  assim  desejarem  podem  par�cipar  de  reuniões,  e  também  para 
 informar  que  estou  candidata  a  representante  do  Cônsul  como  MS-5  e  que  �rarei  as  licenças  e 
 con�nuarei  par�cipando  das  reuniões  se  necessário.  O  Prof.  Rafael,  informou  que  a 
 par�cipação de colegiados deve se solicitar com 24 horas de antecedência; 

 Expediente  da  Representação  Discente:  Bruna,  agradeceu  os  professores  pelas  considerações 
 aos alunos em relação ao processo de língua estrangeira discu�do em reunião. 





 Discussão da Pauta: 

 Ponto  1:   Foi  solicitado  aos  presentes  a  aprovação  da  ata  do  mês  de  abril  de  2021,  tendo  sido  a 
 mesma  aprovada  pela  maioria  dos  presentes  com  abstenção  dos  Profs.  Marcelo  Coniglio  e  a 
 Profa.  Fá�ma  que  alegaram  não  estarem  presentes,  também  o  Prof.  Daniel  Perez  solicitou 
 correção  em  seu  sobrenome  Perez  de  (s)  para  (z).  Ponto  2:  Solicitação  do  Prof.  Marcos  Nobre 
 de  autorização  para  "Exercício  Simultâneo  de  A�vidades"  na  Presidência  do  CEBRAP  de  01  de 
 junho  de  2021  a  31  de  maio  de  2023  ;  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  3:     Ingresso  no 
 Programa  de  Programa  de  Pesquisador  Colaborador  de  Rodrigo  de  Alvarenga  Freire  (UNB),  sob 
 supervisão  do  Prof.  Giorgio  Venturi  ;  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  4:   Discussão  sobre 
 curricularização  da  extensão  -  (Prof.  Rafael  Garcia)  ;  Após  as  falas  e  sugestões  dos  docentes 
 presentes,  o  Prof.  Rafael  agradeceu  a  todos  informando  que  o  projeto  de  criação  é  para  2023  e 
 a  ideia  é  que  os  cursos  sejam  ministrados  para  alunos  de  2o.  ano,  e  que  sugestões  serão 
 importantes  para  formulação  .  Ponto  5  :  Calendário  e  Edital  do  Processo  Sele�vo  da 
 Pós-Graduação  2021  ,  o  Prof.  Márcio  apresentou  o  cronograma  para  o  processo  2021-2022  com 
 inscrição  de  01  a  15-10-2021,  além  das  datas  de  provas  e  entrevistas  e  o  encerramento  do 
 processo  em  17-12-2021,  informando  que  havia  solicitado  ao  CEL  sobre  a  formalização  da 
 prova  de  língua  e  que  ainda  não  haviam  respondido,  então  formalizou  uma  consulta  a  todos 
 sobre  a  aplicação  da  prova  ou  se  voltamos  a  procurar  o  CÉU,  o  Prof.  Marcos  Nobre  sugeriu  que 
 próprio  orientador  venha  atestar  a  proficiência  de  seus  orientandos,  o  Prof.  Giorgio  e  Prof. 
 Marco  Ruffino  propuseram  apresentação  oral  por  meio  do  google-meet  (projetando  o  texto), 
 ou  jogar  para  o  próximo  ano  ou  aceitar  Cer�ficado  ,  assim  ficou  decidido  que  para  os 
 ingressantes  em  2021,  ateste  a  proficiência  pelos  orientadores  e  para  os  alunos  ingressantes 
 deste  2021-2022  aceite  atestado  ou  aplique  prova  via  google  meet,  além  da  aprovação  do 
 calendário  como  um  todo;  Ponto  6  :  Grade  de  horários  do  segundo  semestre  (Graduação)  , 
 aprovado  por  unanimidade  .  Ponto  7:   Escala  (e  período  máximo)  de  afastamentos  para 
 estágios  pós-doc:  este  ponto  foi  retirado  da  pauta  Ponto  8:   Ingresso  no  Programa  de 
 Programa  de  Pesquisador  Colaborador  de  Bruno  Lopes  (UFF),  sob  supervisão  do  Prof.  Giorgio 
 Venturi  ;  aprovado por unanimidade. 

 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  ; 
 F  ÁTIMA  R  EGINA  R  ODRIGUES  É  VORA  ; 
 G  IORGIO  V  ENTURI  ; 
 M  ÁRCIO  A  UGUSTO  D  AMIN  C  USTÓDIO  ; 
 G  IORGIO  V  ENTURI 

 M  ARCELO  E  STEBAN  C  ONIGLIO  ; 
 M  ARCO  A  NTONIO  C  ARON  R  UFFINO  ; 
 M  ARCOS  S  EVERINO  N  OBRE  ; 
 M  ONIQUE  H  ULSHOF  ; 
 R  AFAEL  R  ODRIGUES  G  ARCIA  ; 
 T  AISA  H  ELENA  P  ASCALE  P  ALHARES  ;  
 D  ISCENTES  : 
 Bruna Melo (RD Titular) 
 Marcelo Xavier (RD Titular) 
 Vinicius Santana (suplente) 
 A  USÊNCIAS  J  USTIFICADAS  : 
 E  NÉIAS  J  ÚNIOR  F  ORLIN  ; 
 L  UCAS  A  NGIONI  (J  USTIFICADO  ); 





 S  ILVIO  S  ENO  C  HIBENI  (J  USTIFICADO  ); 
 Y  ARA  A  DARIO  F  RATESCHI  ; 

 O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebiades  Rodrigues  Jr.  _______________,  Secretário 
 do Departamento de Filosofia, em 19 de maio de 2021. 




