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Aos  vinte  e  um  dias  do  mês  de  outubro  de  2020,  às  14h,  reuniu-se,  via  plataforma  do  Google-Meet,  a  plenária                      
do  Departamento  de  Filosofia.  Iniciada  a  reunião  a  professora  Taísa  cumprimentou  os  presentes               
apresentando   os   pontos   de   pauta   a   saber:     

1. Voto   do   Programa   na    eleição   da   diretoria   da   ANPOF    ;   

2. Avaliação   Quadrienal   e   novo    Qualis/CAPES    ;     

3. Adoção   de    polí�cas   de   cotas   para   bolsistas    PED-PAD ;     

4. Processo  de  indicação  de  tese  e  de  dissertação  para  o  Prêmio  Anpof  Filósofas  de  Destaque  Acadêmico                  
em   Mestrado   e   Doutorado;     

5. Discussão   sobre   a   “ I   Quinzena   Virtual   de   Ensino   e   Pesquisa   na   Graduação   em   Filosofia ”;     

6. Credenciamento  do   Prof.  Ludovic  Sou�f  (PUC-RJ)  para  ministrar  dois  seminários  na  pós              
conjuntamente   comigo   em   2021-1   e   2021-2,   sob   supervisão   do   Prof.   Dr.   Marco   Ruffino;     

7. Aprovação  do  Credenciamento  no  Programa  de  Pesquisador  Colaborador  (Pós-Doc)  de   Francisco             
Vega ,   sob   a   supervisão   da   Profa.   Dra.   Jeanne   Marie   Gagnebin   de   Bons;      

8. Consulta  aos  discentes  sobre  atribuição  de  disciplinas  obrigatórias  na  graduação  ao  Prof.  Daniel  O.                
Perez   a   par�r   de   2021;     

9. Avaliação   das   disciplinas   de   Graduação;     

10. Formação   de   Comissão   para   o   Processo   Sele�vo   do   PPGF   -   Ingresso   2021;   

  

Discussão   da   Pauta:   

Ponto  1:  Após  discussão,  aprovado  o  voto  do  PPGF  para  a  chapa  2  com  a  ampla  maioria  dos  votos  do                      
colegiado  do  DF,  com  abstenção  do  Prof.  Marco  Ruffino;   Ponto  2:   o   Prof.  Márcio  apresenta  os  novos  critérios                    
da  Avaliação  Quadrienal  da  CAPES  e  do  Qualis  Periódicos,  informa  também  que  o  processo  de  coleta  de                   
dados  e  correção  já  está  em  andamento  dentro  no  IFCH,  porém  o  período  para  inserção  de  dados  de  2020  e                      
relatório  final  ainda  não  abriu;   Ponto  3:  Após  todos  lerem  a  proposta  apresentada  pelo  GT  formado  para                   
reavaliar  as  polí�cas  de  PAD  e  PED,  sugere-se  a  re�rada  do  ponto  de  pauta  para  que  sejam  solicitados                    
esclarecimentos  sobre  os  pontos  do  documento,  assim  como  para  esclarecer  sobre  o  encaminhamento  feito,                
pois  o  documento  ainda  não  �nha  sido  discu�do  pelas  Coordenações  de  Graduação  e  Pós-Graduação.  Deste                 
modo,  o  ponto  é  re�rado  de  pauta;  Ponto  4:  o  prof.  Marcos  abre  o  ponto  falando  a  respeito  sobre  o  processo                       
de  escolha  das  Teses/Dissertações  para  o  Prêmio  ANPOF,  ele  aponta  questões  que  geraram  mal  estar,  em                  
especial  sobre  com  se  deram  os  procedimentos  para  leitura  e  encaminhamentos  das  teses  e  dissertações  para                  
a  Comissão  Avaliadora,  além  da  homenagem  que  foi  feita  para  as  alunas  Maria  Érbia  e  Carolina  Blasio,  que                    
faleceram  recentemente  e  �nham  acabado  de  defender  suas  teses.  As  profas.  Fá�ma  e  Monique,  que  fizeram                  
parte  da  Comissão  falam  a  respeito  de  desencontros  que  houveram,  em  especial  questões  relacionadas  à                 
paridade  de  gênero.  Manifestação  também  feita  pela  profa.  Yara.  Após  discussão  e  devidos  esclarecimentos,                
o  prof.  Márcio  sugere  criar  um  procedimento  para  inscrição  de  Teses  e  Dissertações  para  os  Prêmio  ANPOF  e                    
CAPES  e  apresentar  em  próxima  reunião,  o  que  é  acatado  pelo  colegiado  do  departamento.   Ponto  5:  o  repr.                    
Discente  “I  Quinzena  Virtual  de  Ensino  e  Pesquisa  na  Graduação  em  Filosofia”,  que  acontecerá  entre  os  dias                   
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11  e  24  de  novembro  de  2020.  A  representação  discente  solicita  a  suspensão  das  aulas  nos  horários  do                    
evento  para  que  os  demais  alunos  possam  par�cipar  das  a�vidades.  Após  diálogo,  os  docentes  combinam                 
que  tentaram  gravar  suas  aulas  e  liberar  os  alunos,  ou  tentar  evitar  marcá-las  em  horário  que  coincida  com  as                     
a�vidades.   Ponto  6:  o  prof.  Marco  apresenta  o  histórico  do  prof.  Ludovic  e  as  mo�vações  para                  
credenciamento  junto  ao  PPGF  como  visitante.  Aprovado  por  unanimidade;   Ponto  7:  a  profa.  Taísa  apresenta                 
o  pedido  de  ingresso  no  Pós-Doc  encaminhado  ao  Departamento,  não  havendo  manifestações,  o  ponto  é                 
aprovado  por  unanimidade;   Ponto  8:  A  profa.  Taisa  abre  o  ponto  informando  que,  tendo  em  vista  o  parecer                    
da  Congregação  sobre  o  Relatório  de  A�vidades  do  Prof.  Daniel,  aliado  ao  ques�onamento  deste  professor                 
sobre  seu  Relatório  e  disciplinas  que  ministra,  achou  por  bem  inserir  este  ponto  novamente  para  a  discussão.                   
Isto  porque,  como  houve  uma  mudança  no  cenário  de  2017  para  o  atual,  é  importante  o  Departamento  rever                    
a  recomendação  baseada  no  pedido  dos  Discentes  em  2017  de  que  o  prof.  Daniel  não  ministrasse  disciplinas                   
obrigatórias.  A  profa.  Taísa  solicita  ao  representante  discente  Hudson  que  se  manifeste  sobre  o  que  os                  
estudantes  deliberaram.  O  representante  informou  que  os  discentes  solicitaram  que  o  prof.  Daniel  con�nue  a                 
não  ministrar  disciplinas  obrigatórias  na  graduação.  Após  um  longo  tempo  de  discussão,  no  qual  o  Prof.  Daniel                   
O.  Perez  pôde  argumentar  livremente,  preferiu-se  suspender  o  debate,  apesar  de  não  se  chegar  num                 
consenso  entre  os  presentes,  por  causa  do  adiantar  da  hora  e  a  necessidade  dos  par�cipantes  encerrarem  a                   
reunião.  Deste  modo,  a  discussão  deste  ponto  poderá  ser  inserida  na   pauta  do  Departamento  a  pedido  de                   
qualquer  um  de  seus  membros  quando  acharem  oportuno;   Ponto  9:  Tendo  em  vista  o  adiantar  da  hora,  a                    
profa.  Taísa  e  o  prof.  Rafael  propuseram  que  este  ponto  de  pauta  seja  encaminhado  para  a  próxima  reunião;                    
Ponto  10 :  a  necessidade  de  discussão  sobre  a  Comissão  do  processo  sele�vo  surgiu  durante  as  manifestações                  
do  ponto  2,  deste  modo,  o  prof.  Márcio  sugere  que  a  mesma  Comissão  do  Processo  Sele�vo  anterior  seja                    
man�da  para  este  ano.  Após  discussão,  são  feitas  poucas  alterações  e  fica  definida  a  seguinte  composição  da                   
Comissão  do  Processo  Sele�vo  da  Pós-Graduação  em  Filosofia  2020-2021:  Titulares:  profs.  Márcio,  Lucas  e                
Giorgio   e   as   profas.   Fá�ma   e   Monique;   como   Suplentes:   profas.   Yara   e   Inara.     

Expediente   da   Chefia:    não   há;  

Expediente   da   Coordenação   de   Graduação:    não   há;   

Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:   o  prof.  Márcio  relata  sobre  a  úl�ma  reunião  da  CPG,  no  qual                   
foi  falado  sobre  o  plano  gradual  das  a�vidades  presenciais,  o  qual  começa  a  ser  implementado  no  próximo                   
dia  19,  com  o  retorno  de  alguns  funcionários.  Se  o  efeito  da  Pandemia  con�nuar  diminuindo,  ao  que  tudo                    
indica,  em  Janeiro  de  2021,  100%  dos  servidores  docentes  e  técnico-administra�vos  retornarão  ao  trabalho                
presencial.  Esta  informação  o  preocupou  pelo  fato  que  muitos  docentes  demonstraram  desconforto  em               
ministrar  disciplinas  presenciais  no  primeiro  semestre  de  2021  e  informaram  que  somente  darão  aulas  se  for                  
possível  ser  online.  Deste  modo,  ele  está  tentando  confirmar  a  possibilidade  de  manter  online,  mas  já  deixará                   
disponível  aos  docentes  que  queiram  cancelar  suas  disciplinas  caso  não  haja  a  possibilidade  de  manter  as                  
mesmas   online   no   próximo   semestre.   

Expediente  dos  Docentes:  a  profa.  Fá�ma  pede  a  palavra  para  parabenizar  a  profa.  Yara,  pois  ela  foi  indicada                    
para  compor  a  Comissão  de  Área  da  FAPESP,  informa  que  é  a  primeira  vez  que  um  docente  do  Departamento                     
é   indicado   para   par�cipar   da   Comissão.   Todos   parabenizam   a   profa.   Yara.   

Expediente   da   Repr.   Discente:    não   há.   

  

Nada   mais   havendo   a   tratar,   foi   encerrada   a   reunião.   
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P RESENTES     NA    R EUNIÃO   
Docentes   Presente :   
Taisa   Helena   Pascale   Palhares;   
Márcio   Damin   Custódio;   
Rafae   Rodrigues   Garcia;   
Fá�ma   Regina   Rodrigues   Évora   
Yara   Adário   Frateschi;   
Marcos   Severino   Nobre;   
Enéias   Júnior   Forlin;   
Marco   Antônio   Caron   Ruffino;   
Lucas   Angioni;   
Giorgio   Venturi;   
Daniel   Omar   Peres;   
Monique   Hulshof;   
Inara   Marin;   

  
Discentes   Presente :   
Hudson   Kaike;   
Marcelo   Xavier;   
Renata   Cabalero;   
Gabriel   de   Campos;   

  
A USÊNCIAS    J USTIFICADAS :   
SI LVIO    S ENO    C HIBENI    ( LICENÇA     PRÊMIO );   
M ARCELO    E STEBAN    C ONIGLIO ;   

  

O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebíades  Rodrigues  Junior  _______________,  Secretário  do               
Departamento   de   Filosofia,   em   21   de   outubro   de   2020.   

  
  




