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Aosvinteequatrodiasdomêsdejunhode2020reuniu-seviagoogle-meetàs14h,aplenáriado
Departamento de Filosofia. Iniciada a reunião a professora Taísa cumprimentou os presentes
apresentando os pontos de pauta a saber: 1. Calendários dos Prêmios Institucionais
(Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, Reconhecimento Docentes pela Dedicação ao
Ensino de Graduação e PROECdeExtensãouniversitária),paraoanode2020;2.Editaldo
ProcessoSeletivodaPós-Graduação2019-2020;3.AprovaçãodoRelatóriodeAtividadesno
Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc) de Breno Zuppolini no período de:
01/05/2018 a 30/04/2020, bem como, solicitação de Renovação de vínculo pelo período de:
01/05/2020a30/04/2022,sobasupervisãodoProf.Dr.LucasAngioni; 4.Discussãosobrea
execução de minicursos no próximo semestre, elaborada em conjunto pelos discentes e
articulada peloCAFIL.Acoordenaçãosugeriuqueinicia-sepelopontodois,perguntadoaoProf.
Márcio , uma vez que levaria um tempo maior para discutir, o Prof. Márcio: eu vou fazer
apresentação então, desabilitar o Grid e compartilhar tela, o próprio edital vocês já tão vendo o
textodoedital,entãonósconversamosbastantenaCPGdofich,sobreoseditaisdefilosofia,havia
uma discussãosobreinclusivenãorealizaroeditaldeseleçãodecandidatosesseano,masessa
decisão bastante delicada porqueelaenvolvearelaçãonossacomaCapesinclusive,eaespera
queoscandidatostêm,aminhaposiçãofoisempreadequenósdeveríamosfazeroeditaltentar
atrasar o máximo possível, né mas realizar, e aí houve uma dúvida, a dúvida era se nós
poderíamos fazer uma alteração substancial nas provas em relação às provas do ano passado
eliminando por exemplo alguma fase que eventualmente ficasse prejudicada, alguns colegas
chegaram cogitar por exemplo,oexamedelínguasnéporcontadenósnãorecebemosninguém
presencialmente na unidade, e aí foi feito uma consultaaprocuradoriajurídicadauniversidadee
elaretornoudizendoqueachavaporbemqueasprovasseguissemomáximopossíveloquehavia
sido nos últimos anos para evitar eventuais contestações, seja como for essa indicação da
procuradoria jurídica, eu converseicomaDanielasobreisso,nóspensamosemmontarumedital
que é o mesmo texto do editaldoanopassadoparagentecomeçaradiscussãoobviamenteque
reunião de departamento né consequentemente têm os mesmos requisitos easmesmasprovas,
nos aproveitamos do nosso sistema deinscriçãojásetodoeledigitalizadoentãoissonãomuda
emabsolutamentenadaoquevinhasendofeito,pelosistemadeinscriçãofeitopelaDACpelopelo
sistema SigaedepoisorestantedadocumentaçãoéencaminhadoemformatoPDFparaDaniela
nós temos procedimento deelaboraçãodoprojetodepesquisa,játáclaramentedefinidotodoele
detalhado na na internet todo ele é indicado no edital, no nosso caso o Projeto padrão segue o
modelo Fapesp, nada disso muda em relação ao ano passado é algo que eu gostaria muito de
conversar com vocês sobre a declaração de optante por cota de ingresso nos motivarmos
exatamente do mesmo modo que seja continuouenviodeumarquivoúnicoemPDFcomaquele
documento obrigatório para optantes no qual ocorre a declaração não mas nós não fizemos
nenhum tipo de alteração com relação a essa declaração de inclusão de alguma outra formade
documentação, permaneceu do mesmo modo, comprovação de proficiência em línguas também
permaneceapossibilidade,comapossibilidadedecomprovaçãodaproficiênciajáfeitanadadisso
alteranomestradoumcasodomestradoenviodosdocumentosporémfiztambémpermanecedo
mesmomodocomovocêspodemvertodoeleemformatodigitalentãotudoissoaDanielavaiter
condiçõesdefazerdacasadelasefornecessáriomaseuacreditoqueasecretariapelomenosem
parte já vaitátrabalhandoládiretodoifchdoprédiodasecretariacomrelaçãoaoprocessoeutô
pegando aquiomestradomaséexatamenteadodoutorado,nósmantivemosomesmoprocesso
com as mesmas etapas aquela pré-seleção que é feita que aanálisedoprojetohistóricoescolar
currículo basicamente verificar se ocandidatoencaminhouumprojetoparaalguémquenãoabriu
1 


UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS 
INSTITUTODEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS 

RegistrosdasDeliberações/ReuniãoOrdináriado 
DepartamentodeFilosofia 


orientação esse projeto pode ser encaminhado ou não para uma outra pessoa e em fim, já
conheceoprocedimentodepoisanálisedoprojetohistóricoescolareoCurrículo,oqueéfeitopela
condição, mas vamos escolher nédeseleçãoejáéumprocedimentoqueagentetinhadeenvio
deste documento em PDF e já podia ser feito por nós na nossa casa, então não se altera, a
entrevista e o exame de línguas são os pontos-chave desse procedimento terá que ser todo ele
on-line agora, no caso específico das entrevistas o Lucas a Fátima e eu fizemos a seleção dos
pós-docs com candidatos de diferentes países da América do Norte e não tivemos nenhum
problemanousodoGoogleMeetparafazerasentrevistas,foiumprocedimentobastantetranquilo,
oGoogleMeetpermitequenósgravemoscasoqueiramos,todasasentrevistasfeitastalvezsejam
procedimentosnósdevemoslevaremconsideraçãocomocomprovaçãodarealizaçãodaentrevista
no horário, porque é imprevistos ocorrem na linha, a linha é ótimo, a internet cai às vezes a
comunicaçãotámuitoruiméprecisoqueocandidatorepitanovamente,entãonãodápararealizar
o mesmo número de entrevistas que nós realizamos presencialmente e a gente vai ter que ir
estender esse prazo, com relação ao exame de línguas modernas seguindo a orientação da
procuradoria e também aproveitando o fato dequenóshojejáaceitamosnécomprovantesfeitos
em diferentes instituições de ensino de língua nós pensamos em realizar o exame de línguas
utilizandoumaferramentaqueéoGooglesaladeaula,entãousaroGooglesaladeaulaporqueno
Google sala de aula é possível que a gente coloque exercícios com tempo determinado de
realização para os candidatos fácil então nós temos como simular consignado não temos como
realizar uma prova com as perguntas que a perguntas dissertativas que nós fazemos para os
candidatoscomempresasatualmentenoanopassadotemoscomosimularissodentrodoGoogle
sala de aula com prazo de um início e um final um tempo determinado um dia determinado o
candidatoeleentraouoresultadodarespostaàperguntafeitanahoradoiníciodaprovaaprova
Comércio e o candidato tem um tempo determinado para responder aquelas questões nós
podemos determinar o tempo questão por questão disso podemos determinar o tempo total da
prova e dar o número total de questões no início também a grande vantagem disse que se as
provasficamumformatodigitalefacilmentedeseremdistribuídasparaoscorretores.Prof.Silvio,
dá prá ver os candidatos escrevendo, tem como monitorá-losounão?Prof.Márcio,nãodá,nós
perdemosessaformadecontroleentãoessaprovaelavaiserumaprovanaqualagentetemque
assumir a possibilidade de que o aluno consulte inúmeros materiais de auxílio né, inclusive
materiais eletrônicos ou outra pessoa faça por ele também. É horrível a gente vai saberné,não
temos ferramenta para monitorar, ela existe mas ela écara, entãoesseéopontomaisdelicado
temumaoutraalternativa,nóspodemospostergaracomprovaçãodoexamedelínguasparauma
faseposteriorporexemploatéaqualificaçãoesperandoqueatéláascoisasmelhorem, nãoeusó
façoumaressalvacomrelaçãoaoexamedelínguaseleéimportanteporqueeleéfeitonãoapenas
para os candidatos agora do processo seletivo mas também para aqueles alunos de processos
anteriores que não conseguiram a nota mínima e quetemquerealizaroexamedelínguasatéo
final, então se a gente optar por jogar esse exame de língua mais para frenteoueventualmente
eliminá-lo a gente tem que encontrar uma solução para esses alunos dos exames anteriores Eu
particularmenteachoquenósdeveríamosrealizaroexamedelemasmesmocomessadificuldade
queoSilviobemapontouqueháaperdadocontroledarealizaçãodaprovapartirdopressuposto
de que os candidatos que a gente vai colocar no nosso programa são gente honesta e nãovou
fazeressetipodecoisa,umaressalvadesculpe,maisumacomrelaçãoaoexamedelínguasqueé
a seguinte, se a gente a maior parte dos candidatos que nãoprosseguiramnoprocessoseletivo
acabamcaindoantesdoexamedelínguasentãoexamedelínguaselenãoéhojeemdiamastão
determinanteassimparadefiniçãodoingressantecomofoinopassadoapré-seleçãoeaentrevista
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elas de fato acabam sendo um momento em que a gente faz essa escolha e a língua é
classificatóriaeaexceçãoTalvezsejaparaogregoMaisatédoqueparouparaogregomasaínós
saímos ouvindo Lucasarespeitodissoorestantedoeditalpermaneceexatamenteomesmocom
asatribuiçõesdenotasanálisedeprojetosnaentrevistanoexamedelínguaseaínóschegamosa
um cronograma uma sugestão de cronograma que foi pensada em conjunto comasecretariade
pós-graduação e que nós começaremos as inscrições online no diaprimeirodo10eseguiremos
até o dia 15 do dez aí tem todo procedimento de homologação das inscrições depoisaprimeira
fase que aquela pré-seleção a qual me referi que dá início ao processo seletivo as provas do
processoseletivonodia13do11sejasainovembroasentrevistasocorreramentreosdias23e27
denovembrooexamedelínguasmodernasocorreriadia7dedezembroeaídesculpe-menãoésó
modernasdelínguaspontoeaíoresultadoseriadivulgadonodia16dedezembroumpoucoantes
do Natal para que todos tenham um Natal feliz, bom então com relação a isso não muda
absolutamente nada com relação ao doutorado também não queria apenas chamar atenção vou
aproveitarquedodoutoradomestradoéamesmadefiniçãodeumtotaldevagasqueficasempre
acima do total aberto pedido pelos professores para abertura a gente sempre faz isso coloca o
número X de vagas a mais porque enfim, éimportanteteressasobraviumasésótôchamando
atenção mais porque volta e meia algumcandidatoquerendodáshownoprocessoseletivoentra
com uma reclamação no final doprocessoseletivoindagandoabsurdodeumainstituiçãoPública
até30vagaseselecionados12pessoaseumantiveessetipodeproporçãonesseseditaismasé
algoquereiteradamenteaconteceessetipodereclamação,agoraeuvoumudardejanelaeuquero
mostrar para vocês um outro documento, esse ano eu queria sugerir a inclusãodesseparágrafo
desculpaeunãoseisevocêsestãovendotábempequenonãoeuvoulerentãoparavocêsdepois
coloco no chat o parágrafo, no que diz respeito às entrevistas é um esclarecimento todas as
entrevistasserãoremotasoperadasviasoftwaredevideoconferênciadefinidopelacoordenaçãode
pós-graduação dessa formaoscandidatoseascandidatasdestafasereceberamatéàs12horas
dodiaxpore-mailumlinkparaparticipardaVideoconferênciacasonãoéderesponsabilidadedo
candidatoenviarume-maileaíentraroe-maildoprocessoseletivoinformandoonãorecebimento
relação candidato candidato deve seguir a qualidade deve garantir a qualidadetécnicadesome
vídeo para realização deste procedimento porque a nossa a gente carenteeaínóscolocaremos
umparágrafosemelhanteaessetambémparaarealizaçãodasprovasdelínguasdemaisummais
umoutrodocumentoapenasqueeuqueriapoisnãoésempre,Prof.MarcosNobrepergunta; do
mesmojeitocomofoimantidaascoisasdascotasmuitagentevaitermuitadificuldadedeacesso
paraporpartedosalunosetemalgumaprevisãodequemnãotiveracessoaumbommaterialpara
poder se comunicar vai ter condição de fazer presencialmente com a reabertura do laboratório
algumacoisaassim.ProfessorSilvio,boaperguntaMarcos, nãonósnãonãotemosnenhumtipo
de previsão comrelaçãoaissonemdosoutrosprogramasdepós-graduação.MarcosNobre:Só
no caso de realmenteapessoadizerquenãotemcondiçõestécnicasdefazerentrevistaoquea
gente vai fazer nesse caso. Prof. Silvio, sim,euachoqueéumaquestãoimportanteparaquea
gentepense,sóparaterminaraapresentaçãotemmaisumajanelinhaqueeuqueriamostrarpara
vocês que é a janela de vagas ofertadas, a tabela mefoiatualizadapelaDanitalvezjátemuma
outra atualização de que agora dá para ver melhor então, eu não tenho uma história aqui na
verdade fácil de fazer agora não tenho mas é só praver,todomundorespondeumenosaInara,
Entãovouentraremcontatocomelanãoamaiorpartedaspessoasabrindoabrindovagas,Oque
é bom estava bastante preocupado que as pessoas não fossem querer por conta pandemia do
modocomoagenteestávivenciandoauniversidadenãoéissoentão,Obrigadoatodosporterem
respondido essa questionamento aídeixasópararapresentaçãovoltaraquipararatelaeuacho
3 


UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS 
INSTITUTODEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS 

RegistrosdasDeliberações/ReuniãoOrdináriado 
DepartamentodeFilosofia 


que isso é o que a gente tem que pensar bem conjunto é importante ouvir esses pontos esses
problemaseuapontariaprimeirosetodosestãodeacordocomagentetemquerealizaroprocesso
seletivoouseagenteabortaoprocessoseletivooujogaprocessoseletivoparao anoquevemde
novo eu insisto eu acho isso muito delicado nós recebemos financiamento da Capes por conta
disso tem a luz que estão esperando acho importante realizar o processo Elite vem realizando
processo seletivo parece tem problema do exame de línguas da realizaçãodoexamedelínguas
online se vocês concordam com esse tipo deprocedimentoderealizaçãodoexamedelínguase
queeleacarretadificuldadestécnica,euvoupassarapalavraparaThaísa,Profa.Taisa: agente
podiaabririnscriçõesparacomentaragorané,AIara jáseinscreveueoGeorgio,euvouanotando
aqui,Iarapodefalar,Iara: oláboatardepessoalparaquemnãofaleioiMárcio,quelindoobrigada
deixaeupossodarumaduassugestõesdepropostasaprimeiracomrelaçãoàquestãodoMarcos,
agenteprecisaterumlinkquesejaacionadopelocelularcomfacilidadené,entãoagenteescolher
umaplataformaquequalquercelularacioneeuachoqueessecomfacilidade,táessaseriaacoisa
mais democrática que eu imagino queagentepudessefazeragora,claroquejáantecipoqueeu
sou favorável a manter um calendário não adiar o processo seletivo de forma alguma e a gente
podia por duas coisasnéentãooacessodecelularcomfacilidadeagentetemquecontarcoma
possibilidadedequeaimagemdapessoanãosejavisto,néissoqueeufiqueiaquiumpoucome
perguntando se precisa colocar a imagem basta som, né seapessoatemumadificuldademuito
dificilmente ela não consegue fazer uma conversa pelo celular sem imagem né, Talves a gente
possoteraqualidadedesomeagentepodetambémclarodáparaelaumasegundachancenéter
claro que se essa pessoa não consegue um dia porque tá uma dificuldade deacessodesinala
gentepodetentarencaixarelanooutroparaverseumpoucomaismaleávelquantoaissoconheço
euachoqueagentetalvezseresolvaresolvainteiramenteMasaquestãodoMarcosqueéminha
também segunda coisa que eu queria era dizer que eu não vejo problema no acontecimento da
provaquerdizerClaroquenãogostariaqueaprovafossefeitaassimàdistânciacomachancede
cola né acho que é preocupaçãodoSilvioocarapodesimplesmentepegaraprovamandarpara
outra pessoa e ela faz a outra pessoa fazqueagentetácorrendoesseriscoachoqueémelhor
modo de contornar isso,ousejaagentepensaremelaborarjuntosumaprovamaisinterpretativa
possível ou seja uma uma provaquenãoéqualquerpessoanéàsvezesrespondaaítalvezisso
seja mais de interpretação né isso talvez ajude mas acho que a gente não tem comoresolvero
melhorseriaqueagentenãotivesseaquiministraressaprovamasissonãoaconteceaoutracoisa
queeuqueriasugerirEaíentãoeuponhocomopontonémesmoaquiparaapropostaEuqueria
pedir aos colegas que considerem a possibilidade da gente não exigir comprovação da primeira
língua no mestrado para uso antes por cota de que a gente fizesse uma diamante eu já tinha
adiantado Isso numa reunião lá atrás que a gente conversou queria que isso fosse agora
considerado fortemente optante por qual estado não comprova a língua nem mestrado e no
doutoradoagoranãoqueagentedaíagenteadiaissoparaomomentodaqualificaçãoouparao
primeiroanoenfimessasosmeustrêspontoscomapropostadadeabrirmãodaprovadelínguas
nas cotas agora não definitivamente; Profa. Taisa, está certo Iara obrigado e Márcio você dá
continuidade aqui a lista você acha melhor a gente votar antesafavoroucontraarealizaçãode
edital,estátodomundodeacordocomarealizaçãodoeditaldoprocessoseletivoesseanoIssojá
é aceito por todo mundo tá então a gente pode continuar discutindo Tá ok,achoqueninguémé
contra então a realização do processo seletivonoanode2020,tábomentãoseguindoalistade
ordem por favor Prof. Giorgio, obrigado Márcio,entãoclaroeuachoqueoimportantefazertodo
mundoestádeacordo,arespeitodaprovadelínguaachoqueémuitomuitodifícilentenderqueas
pessoasutilizemtradutoresautomáticosquecontinuambemmelhoreuvoufazeragoraémaneira
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Paracomprovarumalínguasemsaberqueapessoanãoestáutilizandotradutorefazermosanual
delínguaousejaagentediscutenalínguaemqueébemdiferentedodasprovasqueagentefez
até agora mas nesse contexto acho que é a única maneira para comprovar, depois eu não sei
exatamente se tem possibilidade também legal para fazer exames orais desse tipo mas não
sentiraméumasoluçãoresolveosproblemasdostradutores.Profa.Taisa,tácertoGiórgioeuvou 
anotando aqui, eu acho que vou passar fazer uma primeira rodada depois a gente volta tá para
discutir as sugestões Lucas por favor, Prof. Lucas: Olá concordo com o edital no modocomoo
Márcio está propondo, tem esses pequenos problemas aí eu ia fazer a mesma sugestão que o
George fez ressalto que o problema de línguas existe sim por isso que o que foi levantado é
bastantepertinente,masachoquedáparaminimizaroimpactodesseproblemajáqueaprovade
línguas é naterceirafasené,eutambémachoquejáháumagrandefiltragemdecandidatosnas
duas primeiras fases do processo seletivo ou seja menor do que a gente está dimensionando
agora, ou seja não são todos os candidatos que vão ter que se submeter a isso enquanto
possibilidade de fazer o exame oral dicamente também não sei mas é uma sugestão que eu ia
fazersóisso.Profa.Taisa,obrigadoLucas,agoraoOtávioseinscreveu,Otávio:Olátodomundo,
queriafazermaisumquestionamentonaverdadenãoseiseéumapropostamasessaquestãonas
provasdelínguasnamedidaemqueagentenãofazumaprovaoralmascontinuanaprovaescrita
e que seria inevitável uma consulta, eu queria propor que a gente descetalvezcondiçõesiguais
paraosalunospoderemfazeressaconsulta,talveznéentãoseaconsultadelaseriainevitávelde
uma maneira por dicionário alguma coisa desse tipo talvez disponibilizar o material padrão para
todososalunosnocasodaprovaseescritanéentãoparatornarascondiçõesiguaiseuachopara
todos os alunos fazerem a prova é a medida que alguns alunos têm material de consulta mas
elaborado ou menos é elaborado nas suas próprias casas né então enfim se a consulta for
inevitável talvez isso também fosse um outro ponto aserconsideradoeaminhaoutraquestãoé
sobre a proposta da Iara não exigir as provas para os optantes que estão entrando agora mais
optantesquetambémtemquefazeraprova,nooutroanoqueentravanoeditaldoanopassadoe
teriaquefazeraprovaesseanonédasegundalínguaporquenãopassounaprovaeessesalunos
também poderiam fazer o outro ano essa prova né queria esclarecer essa proposta, vai nesse
sentido também, Profa. Taisa: Otávio deixa só entender esse material padrão que você sugeriu
seria o que dicionário, ou você pensou em outrotipodematerial,Otávio:basicamentedicionário
assim a primeira coisa que eu penso são os dicionários mas eu não sei na elaboração se outro
outrotipodematerialtambémfoiexigidoeudigotenhomaterialbaseparaconsultaparaquetodos
tenham né uma uma ponto de partida igual assim agoraoessematerialexatamentequalvaiser
primeiramente eu consigo pensar só nos dicionários assim por enquanto. Profa. Taisa: tá bom
obrigado então agora a gente tem o Silvio inscrito depois Marcos e o Márcio, Silvio:eulevantei
essa questão da possível Colaporqueagenteéalgomuitochocantedigamosassimnéimaginar
que eu posso fazer cola a gente gostaria de realizar né nãoterquelidarcomessapossibilidade
mas ela é muito concreta e felizmente eu falei esses dias com um colega de um instituto aqui
aplicando provas para 1200 alunostrêsprofessoreselesdisseramparamimeasituaçãoémuito
preocupantemuitopreocupanteecolaaquiéoutrorelatodadaminhasobrinhaqueestudadireito
em Coimbra ela está completamente revoltada porque ela está fazendo as provas de maneira
honesta e ela sabe que ela disse que uma cidade enorme de colega cola. ela se sente muito
ofendida. Profa. Taisa: pois né então eunãoseitá,euachoqueenfiméumacoisaaconsiderar
mesmo, o Márcio quer fazer uma observação depois o Marcoseagentepodeencerrarné.Prof.
Márcio:obrigadoTaisa, Nãoeusóqueriachamaratençãoparaofatodequenosúltimosexames
desdequenósinstituímosabancaexaminadoratemchegadonoexamedelínguainvariavelmente
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oscandidatosquedefatoagenteJáescolheuqueseagentegostoudoprojetoagentegostouda
entrevistaeeuachoqueesseanoagentepodetomarmaiscuidadoaindaparaqueoscandidatos
que cheguem o exame de línguas sejam exatamente aqueles candidatos que a gente queira
colocardentrodoprograma,sobrearealizaçãodoexamemeocorreuoseguinteeunãoachoque
euentendonadaidealnasituaçãoatualexigemeocorreuoseguintenóspodemosutilizaroGoogle
Maps com câmera câmera ligada né e fazer passar o texto colocar o face em modo de
apresentação como eu coloquei aqui no nosso caso então veria o texto da prova né e ele
responderianochatIstoficagravadoemantendoacâmeraligadaentãonósteremosacertezade
que enfim Ele é o único que tá presente na frente do computador e do teclado fazendo aquela
resposta os problemas acho também modular as questões que as questões tem um tamanho
menor sejam respondidas mais rapidamente e podemos pensar no tempo no tempo de resposta
que em viabilize Consultas por de mais sofisticadas estão tudo isso pode eu acho quepodeser
feitoparamimteligarmasnãoparaeliminaroefeitocolanéachoqueelenãotemcomoesobrea
postergar o exame de línguas para os candidatos eu pessoalmente não vejo nenhum problema
nissoeudevoconfessarqueeuerabastanteavessoaíissoatéoanopassadoefoiassimqueeu
me manifestei na reunião de departamento porque eu pensava que era importante você aferir a
capacidadedeleituraemlínguaestrangeirajánaentradadoscandidatosoptantesmasfatoéque
um mínimo uma mínima condição de acesso aos textos estrangeiros os candidatos têm que ter
para elaborar um bom projeto e responder bemnaentrevistaentãoissoéumacoisa,aprovade
línguasentretantoelacolocaumobstáculomaisdramáticovocêseencontrardepoisdeterpassado
portodooprocessocontrárioàfrentedeumafolhanaqualvocêvaiterqueresponderasquestões
numa língua que de fato você não Domino's em algum domínio com muito muita ferramenta de
auxílio e esse desenvolvimento não acredito que comumaboacondiçãoumaboaorientaçãoele
podeserfeitoaolongodoprimeiroanoPelomenostemsidoessaminhaexperiênciaentãoseeu
queria dizer que eu realmente não vejo mais problemas em que a gente exige a língua dos
habitantes na no caso na final do primeiro ano de curso que seria o correspondente ao a
qualificação do mestrado viu eu tenho um pouco de dúvida qualificação no Doutorado que se
implica dois anos de curso para fazer essa feição E aí a gente pode entender isso para os
candidatospassadosAíeujánãoseiseéumproblemanéporquetemQuemjáquemjáquemjá
comprou os quem já comprouumalínguaestrangeiraeuachoquevocêcrieumadisparidadeem
relação aos candidatos interessantes naquele edital que é um pouco complicado da gente ficar
então com relação a esses que seria contrário. Profa. Taisa: Márcio só deixa eu entender uma
coisaquandovocêsugerequeagentepodeligaracâmeradoGoogleMeeteosalunosresponde
pelo chat aí você tá pensando em fazer uma prova de línguas individualizada candidato por
candidato?Prof.Márcio:nãosoumuitodecandidatosquetempassadononosNossosprogramas
estãosignificariafazernãoprecisaserindividualizadanaverdadenãoéprecisoserindividualizada
simporquesenãonósteríamosqueteralguémcomumcomputadorcapazdeligaroGoogleMeet
eoGooglesaladeaularespondendoGooglesaladeaulaAbriroGoogleMeetnãoétodomundo
que tem um computador com essa internet que essa capacidade então de fato seriam provas
individualizadasmaseumecomprometoparafazernãosãomuitasseriaoqueé20provasagente
teria que fazer provas curtas né talvez a gente pudesse ser 3 ou 4 professores pudessem fazer
essas provas e aí fica bem mais diluído né e o mais dramático geralmente é em inglês. Profa.
Taisa: tá bom , o Marcos estava inscrito agora. Prof. Márcio: desculpa me perdoa é que com
relação ao acesso que você colocou e que a Iara depois eu olho a gente precisa ter uma
ferramenta que dá para acessar pelo pelopelotelefoneoGoogle-meetmedáesseacesso,você
eliminar a câmera ele fica bem mais leve e é uma ferramentainstitucionalelaédaUnicampfica
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gravada na nuvem da Unicamp, então Acho que sim, seria ferramentadeescolhaeuacho.Prof.
Marcos Nobre: então aqui na sugestões detodomundoeuestavapensando,Georgio équena
dificuldade que é falar uma língua sabe porque que a gente tá exigindo é que eles leiam e a
passagem da Leitura para para fala é difícil eu acho que a maior dificuldade queagentetem,a
outra coisa queeuquerialevantarcomoscolegasÉoseguinte,oqueeuaprendiemcriptografia
essas coisas é que quanto mais a gente tenta evitar fraudemasafraudeapareceemquenuma
situaçãocomoqueagentetáeuachoqueagentenãodeverialevarissoemconsideraçãoEntão
euqueriaquenesseanoaprovadelíngua,elanãofosseeliminatóriamassimplesmenteconsultiva
e que portanto a última palavra, oinãoépossívelMárcio:entãodesculpasóparaentenderesse
seriaumapequenaalteraçãonoedital.Prof.MarcosNobre:simconsultivaequeaúltimapalavra
seriadacomissãoenessesentidotentariatambémenfrentarapropostadaDaiaranosentidode
incluirapropostamassemfazerumadistinçãoentrecotistasenãocotistasquenofundoeuacho
que essa é esse exame para mim Nas condições aquilo Estamos fazendo ele serve mais para
própria pessoa saber onde ela tá do que para a gente saber onde ela tá, seja a pessoa tomar
consciênciadadificuldadetomarconsciênciadequeelavaiterquefazerparapoderdesenvolvero
trabalho bem e que sejaissomeramenteconsultivacomissãoresolvaemconversacompotencial
pessoa que vai orientareunãovejoumamaneiradegentefazerissoquesejarealmenteexatao
parecido com que agentefaziaentãoseriaessaminhaproposta.Profa.Taisa:bomok, aProfa.
Iaraquerfalarmaisalgumacoisasóparaagentepoderirparaosencaminhamentos.Profa.Iara:
EugostariadefalarassimgostariadedizerqueeuconcordocomMarcosarespeitodatentativade
Ser calmo acho que a gente tá dando um tiro no pé aí não adianta não adianta a gente ligar a
câmera até porque neste momento é essa ideia me meparecebastanteesquisitatemumpouco
antipáticaeudiriapeloseguintenãoadiantaporquenãopodeligaracâmeranãotemninguémdo
ladodapessoamaselapegaotextocopiamandaparaalguémquetánooutrocomputadornasala
aoladoentãonãotemmuitonãotemcomoograndeirmãonãofuncionanainternetagentenãovai
conseguirfazerissoentãoeutendoassimagostaratémaisemrelaçãoaminhaprimeiraproposta
agoraconversandocomoMarcosqueéoseguinteporquequeagentenãoassumenéagravidade
das circunstâncias e Então adia prova de língua de todas as pessoas e faz uma avaliação uma
conversa mais séria que prestar atenção nisso nos projetos Como disse o próprio Márcio hojea
gente sabe é que um projeto não vem bem se a pessoa não tiver algum domínio de uma outra
línguanãotiverlidoalgumaoutracoisanãoéporqueagenteentãonãolevaissoemconsideração
e adiaacomprovaçãodalínguaparatodomundonãotôdizendoqueésóumasoluçãoótimatô
dizendo que essa é uma soluçaovezsejanéamaisadequadadadasascircunstânciasentãoeu
entendo aqui a minha proposta diariamente da comprovação de línguas para todos os os
candidatos.Profa.Taisa:TácertoIaraaúnicaquestãoemrelaçãoaoadiamento,porqueagente
tambémnãosabeatéquandovaiseroadiamentonéqueagenteteriaquecolocarumadiamento
atéfinalde2021porqueagentetambémnãosabeseprimeirosemestrede2021agentevaipoder
voltar presencialmente né Profa. Iara: justo eu ia dizer isso e não disse Desculpa até o final de
2021.Prof.Lucas:entãodepoisdetodasasfalaseunaverdadeconcordomaisaindacomMarcos
Nobre agora que eu acho que é melhor proposta que tem a nossa situação e na verdade veja
explicitandoaquiminhaposiçãodefundoeuachoqueaprovadelibrasemgeralredundanteisso
não tá em questão agora nós vamos passar deliberar sobre isso mas pensando bem ela é um
pouco redundante a gente poder exemplo mistura tá pensando para que a gente precisa dessa
provadelínguasporquefiltragemviaprojetoedepoisiaentrevistaéosuficienteparaagentesaber
seoscandidatoscandidatostêmahabilidadenecessáriacomamigoqueéoqueagenterequisita 
hoje não tá representando sempre entende desse modo proficiência total meu amigo saber falar
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assistirumaconferênciaemoutralínguadeperguntaseoutranãoéesseníveldeconsciênciaque
a gente veja o nível de proficiência que ele me ver na prova e acaba sendo redundante eu me
pergunto porque agenteaindatemessaprovaapropostaqueoMarcosfazeuachoperfeitoque
contemplaasdificuldadesascircunstânciaseletambémapontaemdireção agentenofuturodeixa
defazermasDescanseamentenofuturoeusótenhoumaobservaçãodedetalhequenãoexplica
nada o que significa a prova de grego pelo menos não sei se é em relação de Latim tambémo
MarcioeaFátimaquepodemosdizersobreissomasaprovadeempregoelasemprefoiconcebido
no edital eu acho que é assim mais específica não parou de mesmo mesmo e das línguas
modernaseGeraisprovaaplicadaa120candidatosedependendodoanoasónodoutoradoano
aí eu não teria nem objeção aplicar essa prova tem algum desses mecanismos que foi foram
sugeridos aí é sem Big Brother aplicação de outro tipo porque é de fato não é inconcebível
possibilidadedealgunspresentesnaaçãocomqualquertipodetentativasdecopiarumatradiçãoe
confortável antes que eu sou fácil de controlar mas é uma situação bem específico que não se
aplicaàslínguasmodernasentãosóqueriadeixarumpoucomaisclarosefornecessárioeutenho
quefazeralgoumajuntoemcimadetalnãoseiporqueseencontraogregoqueeupossooriginal
do máximo parece oqueaslínguasmodernasapoiooMarcos.Prof.Márcio:tambémseaplicaria
ao latim do pessoal que vai trabalhar com o medieval, com moderna eu confesso que sou mais
leniente.Profa.Taisa:achoqueninguémmaisseinscreveu,oOtáviocolocouaquiumadúvidaem
relação aos alunos que já estão no programa e que precisam fazer acomprovaçãoesseanoné
segundo o edital do ano passado eu acho que isso é uma questão mas deixa antes da gente
responder essa questão que são os alunos que já estão no programa entenderqueentãoquea
genteteriaessaopçãodefazercomqueaprovadelínguasfosseconsultivaesseanoouqueela
fosseadiadaPeloqueeuentendiEntãosãoduasduaspropostasdiferentesePeloqueeuentendi
a gente pode tentar fazer uma votação eu não sei se o Márcio quer falar sobre isso sobre as
implicaçõesdoadiamentoouasimplicaçõesdequeelasejaconsultivaporqueseelaéconsultivaa
gente não tá adiando né a gente tá aprovando os candidatosnesseprocessoseletivoEntãosão
duas eu entendi são duas propostas então não sei se a gente poderia fazer uma votação ou a
gente fecha na proposta de consultiva. Prof. Márcio: eu tenho uma dúvida sobre como nós
trataríamos de uma consultiva no âmbito do modelo do edital que a gente tem, com relação ao
adiamento eu acho que o risco é Inclusive a gente não voltar presencialmente paro o segundo
semestredoanoquevemmasaíachoqueeutôsendocatastróficodemais.Prof.MarcosNobre:
Taísa,vocêtemqueencaminhareumesmotenhoquesairmaiscedomaseuachoqueaquestão
quecolocaoLucaséimportanteparaofuturoeeuachoqueéummomentoemqueagentepode
começarumatransiçãoEuentendeuaquestãodoOtávioemrelaçãoaopassadoquandovocêtem
umamudançadelegislaçãoelanãoatingeaspessoasparatrásnéentãoachoqueagentedevia
tratar de maneira separada eu acho que a gente deve evoluir de fato para uma prova de língua
consultiva eu acho que todo mundodevefazerporumarazãosimplesparaprópriapessoasaber
suaslimitaçõesachoqueissoéimportantesaberondeelatáoqueelavaifazerquetipodeesforço
conversar isso com quem vai orientar eu acho que seria um Primeiro passo é a condição da
panelinha nos permite fazer isso permite transformar a gente adia como expectativaparaoano
que vem que acontece o seguinte nós temos dois anos para fazer o mestrado se a pessoa não
passanaprovaoanoquevemnósvamosfazeroquêNóstemosumproblemadefalarentãoDas
duas uma ou a gente diz não numa situação dessa nós vamos fazer uma avaliação a bancade
seleçãoeapessoaquevaiorientarevamosentãotomaresseriscoouentãoeuachoquenãovale
a pena sabe agora eu acho que a gente deveria caminhar para a proposta que o Lucas fez no
futuronãoagoraaevidentementeporquetambémeuachoqueseriaumarespostaaoqueaYara
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colocouoqueémuitoimportanteemrelaçãoacotistasabeeuachoqueagentedeveriacaminhar
porissoqueeuachoqueémelhorelaseconsultivaeuachoqueeladeveserconstrutivassempre
né como que elaexistaporqueeuachoimportantequeelaexistemasquesejaconstrutivaeque
desta vez a gente aplique pela primeira vez veja o que acontece também seria umamaneirade
testar e o ano quevemagentepensadenovoasituaçãoEntãominhapropostaseriadecolocar
comoindicativanéNãovamosfalarconsultivaindicativaparaabancadeseleção.Profa.Taisa: do
pontodevistadostermoseditaisquerdizerqueelanãoéeliminatóriaseriaissoné.Prof.Marcos:
exato,ela éobrigatóriamasnãoelajánãoéeliminatória,elaservecomoumfixoparaqueabanca
deseleçãoeapessoaquevaiorientartomeadecisãoemrelaçãoàquelapessoa,queeuachoque
as coisas que o Lucas falousãohabitualmentefazergentevernaconversacomapessoaseela
teveounãoacessoabiografiaestrangeiraseelatemcondiçãodetrabalhareuachoqueelafazera
prova é bom para ela aí seria isso. Prof. Márcio: mas a prova ela teria algum tipo de nota ou
conceito a pessoa, receberiasuficienteouinsuficientenofinal,nãoporqueelestêmdireitoauma
resposta sobre cada uma das provas feitasnécomoqueeuresponderia.Prof.MarcosNobre:é
entãonocasoespecíficodapandemia,comonósestamosnessenessacaracterísticadetransição
a gente colocaria simplesmente alguma coisa como eu acho como a gente está adotando no
institutodoSouFnénasnotasoufaltadeinformaçãoouécoisaequeagentefazissoparamim
entãovocêdizeralgumacoisacomosuficienteouumacoisacomopertodosuficientealgumacoisa
já entrou passável sabe alguma coisa assim não sei bem como responder sua pergunta Marcio,
maseuachoqueagentedeviacaminharparaseforocasoetemumconceitodefatoparaprova
ou sessão indicativa no sentido de que a banca e a pessoa que vai orientar ela vai tomar essa
decisãocombasenaprovaqueelalermassemnenhumanotatemnenhumaclassificação. Profa.
Taisa: deixa eu deixa eu ver aqui só organizar, o Jorge está com o dedo levantado ele não se
inscreveu no chat mas ele está aqui faz tempo, depois a Iara quer falar novamente pode falar
Giorgio. Prof. Giorgio: eu concordo com o Lucas e Marcos,afinaldecontasonívelqueagente
precisa não é o falado mas se for um exame consultivo então precisa que seja antes do fim do
processoseletivo,antesdalistadaspessoasparabolsasporquedequalquerformafazeparteda
avaliaçãodocandidatoentãoprecisamodificarumpoucoocronogramaseestaéaproposta.Prof.
Márcio:sepermiteumaparte,euestouaflito,aquantidadedeobjeçõesaoprocessoseletivoqueé
feito em nome do processo seletivo e asobjeçõeselageralmentepartemdopressupostodeque
não há transparência do processo e os candidatosinterpretamessatransparênciacomumanota
quantitativabemdefinidaagentesabequenãoéassimeugostariadealertarparaofatodequese
a gente adotar esse tipodemodeloeuachomuitodifícilqueoscandidatosvãoentenderoquea
gentequerdizercomissoprincipalmenteficarnofinaldoprocessoelesnãotemnenhumanotaou
conceitovailevarumasériedepercalçoseelesvãoquerersaberqualfoiaoresultadonéecomo
elesestãoemrelaçãoaosoutroseseelesnãopassaremeventualmentedepoisdejáterchegado
atéexamedelínguaselesvãonosquestionarisso,outraoutraquestãoseguinteagentedisseque
alguns são suficientes e esse espaço não importa o que a gente escreva se a gente escrever
qualquercoisaqualquercoisamaiselescomoinsuficienteentãonofinaldascontasagentenãovai
ter dado para nós vai ter dado um conceitoeunãovejocomoserdiferenteumprocessoseletivo
talvez agora o Jorge abre uma possibilidade quer dizer se a gente traz esse para antes da
entrevista a prova ela resultado da prova a resposta ela tápresentenamãodoentrevistadoque
entãousaaquimaisparaocandidatoMarcosnoTalvezsejaissoquevocêtivessepensandomas
aíagentetevequefazerumainversãodeordemtrazeraprovadelínguasparaantesdaentrevista
eaíagentedizapenasqueelenãoreceberáconceitoounotaequeomaterialseráutilizadopelo
avaliador no ato da entrevista junto com o restante do material entregue pelo candidato. Profa.
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Taisa:MárcioaIaraquerfalaragoraissonãoeliminaaquestãodoscotistasné.Profa.Iara:então
eueutentoacharquequalquercoisaqueagoranéintroduzadúvidaindefiniçãoconfusãonéépior
porissoqueeutenhoanãogostardaideiadoconsultivonessemomentoseforumacoisaquea
gentevaidecidirmaisparafrentequeagentevaifazerumaalteraçãoeunãotôrecusandoquea
ideiasejaboaeusóachoqueémuitamudançaetemdetalvezainstaurarumaconfusãoquenão
é omomentoparaEutambémtavaentendendoqueapreocupaçãoInicialláatrásdoMarcosEra
porissoqueeutavaconcordandoeracomoacessodaspessoasagentecomeçouessaconversa
dentromasagenteprecisatámuitoatentoentãotalvezmesmoporissogeneralizandoirparaalém
doscotistasumaprovaagorasejadesnecessáriaagentetátodomundoachandoqueagentepode
néavaliarnestemomentoasqualidadesdosprojetosarelaçãodoalunocomalínguanaentrevista
então e levando em conta também a dificuldade de acesso a emergência do momento a minha
proposta não é para que seja consutiva que seja antecipado ou não exame deninguémmaseu
reiteroaminhapropostaparaqueelesejaadiadoempelomenosumanoequeaídepoisquandoa
gentepuderrepensartodaahistóriaagentevoltaadiscutirseoquenósvamosfazerláparafrente
consultivo ou nãoaperguntacomrelaçãosenãopassadaquiaumanoqueagentevaifazereu
achoqueémelhortalvezagenteficaragentejáteveumoutroproblemanécomrelaçãoaissona
vida não émuitodiferentedoproblemaqueagentejátemsemprenodoutoradoquerdizerestou
chegar lá na frente para apresentar né o outro exame enfim a gente não vai ter um problema
diferentejádoqueagentejáteveemoutrasmaseutenhoacharqueissoémelhornédoqueas
outras enfim a eliminação completa da prova agora suatransformaçãoEconstrutivaounãoetal
entãoÉissominhapropostadeAmémgeralnéparacotistasenãocotistas.Profa.Taisa:obrigada
IaraoLucastemumasugestão.Prof.Lucas:asugestãoéumaligaçãodoqueaIarapropõenova
que eu proponho também eu acho que não sei se é viável contexto de umúnicomasporqueo
edital não pode ter algo assim Virtudes das dificuldades de aplicação de uma prova de línguas
nesteanonãovaiterdevidoàsituaçãodapandemiasimplesmentenãoternemesperaeufalarem
adiarnãoseioqueeuachoqueeufaçoeuachoquedefatoessaprovaésótenhoaquelejeitoque
o Nobre bem capturou decastigoporcandidatosNaverdadeocertoentãovirtualmentenofuturo
pode ser eliminado E porquenãoesseanoentãoredigireditalcomalgoassimeudigotalvezeu
quero dirigir hoje estamos de colocar ele não colocar nada no edital e alguns conhecimentos
entendo esse ano não vai ter porque não tem como aplicar a gentejáfezcoisamasdepoisnão
teve condições técnicas e pessoais de fazer inscrição dealunoespecialecoisasdessetipoésó
uma sugestãoOk.Profa.Taisa: Lucasobrigadoeuachoqueajápodeencaminharagorané,eu
sóqueriadizerqueconcordocomoqueoLucasfalouagoraeuachoquesimplesmenteentãotira
doeditalenãocolocanada.Prof.Márcio:nememrelaçãoapandemianemnada,quefoioquea
procuradoriafalouparaagentenãofazersenãovaificararrepiadadeitemdoeditalpelapandemia
agentetiraagentealterouoedital Profa.Taisa:eagentevaiaferiresseconhecimentonahorada
entrevista e da leitura do projeto né.Prof. Márcio: perfeito, e os candidatos do ano passado, a
gente faz uma prova pra eles ou não agorafiqueicomessadúvidaouadiaparaoanoquevem.
Profa. Taisa: agora precisa ver esse adiamento para o ano que vem não tem a questão da
qualificaçãoentãosóveraquestãodosprazos.Prof.Márcio:Poisétemumproblemaenormeeu
não sei se a gente realmente pode adiar gente teria que realizar prova pelo menos para os
candidatos do ano passado talvez a gente não precisa fazer agora a gente pode fazer isso em
fevereiro,emfalaremjaneirodoanoquevemoueventualmenteatéemmarçonéalgummomento
agentevaiterquefazerporqueelespassaramsobreoutroedital.Profa.Taisa: agoraagentetem
umlevantamentodequantossãoessaspessoasMárcioémuitagente.Prof.Márcio:nãoémuita
gentenãoachoquesãotrêspessoassódáparaanalisar.Profa.Taisa:Eelapodeapresentarum
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certificado eu nãosei,achoqueteriaqueentraremcontatocomessaspessoas.Prof.Márcio:aí
eu aplico a prova eu aplico aprovanolimitepossívelestendendoprazoinclusiveparaoanoque
vemseforpossíveltudobemProfa.Taisa:simdeixaapossibilidadedelatambémapresentarum
certificado né ainda então, enfim então a gente, pra resumir tá todo mundo de acordo em tirar
então do edital deste ano a prova de exame de línguas línguas modernas né línguas clássicas
ficaria ainda é isso né, bom tirar e refazer o cronograma né Marcio, Prof. Márcio: na verdade
matenha-seocronogramacomapermanênciaemlínguasmodernas.Profa.Taisa:,tácerto,acho
que fora isso o resto tá provado tá certo, esse ponto ok.Antesdepassarparaoponto4queeu
acho que deve dar mais discussão, eu queria passar para o ponto 3.AprovaçãodoRelatóriode
Atividades no Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc) de Breno Zuppolini, ok então
aprovado. Otávio, Olha oponto3jáestáaprovadovocêquervoltarnaquestãodocertificadodos
alunos? Otávio: a principal preocupação de dois alunos que vieram me procurar precisamainda
fazer a prova delínguasédequeseriadifícilcomacondiçãodaacademiafazerumaprovapara
certificado né de algumas línguasemtempohábilnéentãoeusóqueriasabersevaivaianalisar
casoacasomasnãoseriaúnicaopçãocertificadonésógarantirissomesmoquesesenecessário
oinstitutodariaumaalternativatáok Profa.Taisa:simeuachoqueéissoqueoMarciofalouele
pode aplicar a prova e eu acho que os candidatostemqueprocurarapós-graduaçãoparatratar
caso a caso. Prof. Márcio: isso mesmo assim e a gente leva até o limite possível quando não
poder mais enquanto você tem que inserir na DAC é o prazo máximo de inserção da data da
informação de que o candidato cumpriu com aquele aquela demanda do edital de entrada da
demanda dele e aí varia caso a caso mestrado é tempodoutoradoeoutrotempoetemunstrês
mesesquefoiprorrogadoparatodomundo.Profa.Taisa:entãotábomachoquetárespondidoné,
vocêquerfalaralgumacoisasobreissoGeorgio. Prof.Georgio:Simeraarespeitodocalendário
de notas do semestre. Profa. Taisa:o primeiro semestre? Georgio desculpe é que não esta na
pauta,entãocolocareidepoiscomoinformeok.Agoravamosdiscutiroponto4.euachoquefoium
ponto pedido pelos alunos para a gente colocar na pauta da reunião que a discussão sobre
execução de minicursos no próximo semestre foi uma proposta elaborada em conjunto pelos
discentes e articuladas pelo CAFIL e o Hudson então pode falar um pouco sobre esse ponto,
Hudsonvocêtáaqui?Camila:não,elemandouumamensagemnochateeusousuplenteeusou
aCamilaenaverdadequemquevaiexplicarsobreessecursovaiseroMarcelodoCAFILeleque
vaificarmelhorparagentecomoéquevaiser.Profa.Taisa:Tácertotudobem,Marcelopodefalar,
Marcelo: boa tarde a proposta dos minicursos eu fazer com que cada docente crie um curso
pequeno de algumas semanas sobre algum tema da filosofia o que pode também abordar o
contexto social e culturalqueagentetávivendoessescursosseriamabertosparaacomunidade
externa né que eles poderiam valer certificados mas eles também encontraram créditos dos
discentesaestruturadessescursoscomodesenharumcidadãoetudomaisficaacritériodocentes
tudo mais tem alguns pontos que serão em comum por exemplo uma aula por semana deduas
horas de duração E essas aulas serem gravadas E além disso a intenção dos minicursosnãoé
substituir a princípio as obrigatórias e eletivas mas apresentar uma alternativa que fosse mais
inclusiva na nossa noção para quem não tem tanta estrutura para acompanhar as disciplinas
obrigatórias e eletivas. Profa.Taisa: eujátinhaconversadoumpoucocomaRenatasobreessa
questãodosmeninosdosminicursoseumadúvidaqueeufiqueiéporquequevocêsnãogostariam
que esses minicursos também fossem Associados as disciplinas eletivas e obrigatórias porquea
minhaquestãoéassim,eujávoucolocaraqui,omeupontoéagenteestariaabrindoumaterceira
linha de oferecimento de disciplina,sendo que a gente tá lidando com Fato de os alunosnãotô
conseguindo nemseguirasdisciplinasobrigatóriasEeletivasentãoagentetácriandoaindamais
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umoutrotipodedisciplinaqueeunãoseicomoéqueseriacomputadoseserianaquelasiglaMeu
não sei se o Rafael Pode falar um pouco mais sobre isso e ao mesmo tempo a gente está
sobrecarregandonaverdadetantoprofessorescomoalunosalunosnãoporqueemfimquemquem
quisesse poderia frequentar ounãomasquerdizerosprofessoresqueestariamdandoaulajána
pós-graduação nagraduaçãoaindasecomprometeriamdarminicursoseunãoentendimuitobem
Qual o sentido da proposta se você pudesse falar melhor um pouco sobre a isso. Renata:Sou
Renata do CAFIL e bom queria só citarumpouquinhoadiscussãosobreosminicursosnésobre
essepontoqueaprofessoraTaísefalou,anossaideiadosminicursospartiudeumaconversamais
ou menos em abril pensando como que a gente conversaria com os alunos em andamento do
semestre passar os informes e tudo mais e naquele momento a gentetinhapoucasinformações
sobre como semestre ia acontecer né naquele momento ainda não tinha acontecido a primeira
congregaçãoquefoitiradooplanoemergencialetudomaiseaíagenteentrouemcontatocomo
pessoaldoCAFILdaUFscarparaentendercomoquetáacontecendoosminicursosláquesãotipo
institucionalizadosetaleaíagenteconseguiuesseessaresoluçãoqueeumandeinochatparaa
gente poder ver como elaborar essa proposta para acontecer no instituto de filosofia daqui e aí
quando a gente conversou na assembleias estudantis a gente explicou que a gente tinha essa
proposta tava pensando nisso E aí a gente ficou bastante tempo discutindocomelesseagente
propor ia que esses minicursos substituem disciplinas obrigatórias ou substituição em disciplinas
eletivas ou fosse alguma coisa adicional e complementar E aí eu particularmenteachoqueseria
interessante que a gente conseguisse substituir pelomenosaseletivasÉissomesmoprofessora
Iara eles suspenderam as aulas normais as disciplinas e colocaramessesminicursosmasesses
mini cursos na UFSCAR valem créditos para as pessoas que estão na universidade e também
valem como curso de extensão E aí a gente achou interessante porque seria uma forma da
Universidade se comunicar com a comunidade externa e para as pessoas do curso de Filosofia
enfim do IFCHquenãotãoconseguindonãotôachandoalgumaconseguindodigitarcomalguma
disciplina obrigatória não perder esse vínculo com a filosofia concurso durante esse período de
quarentena E aí acho que a principal discussão é essa assim a gente tirou poucas coisas das
assembleias porque todas as discussões a gente saber se vocês Estão dispostos a dar esses
minicursos e tudo mais da parteburocráticaagentetambémnãoconseguiupensarmuitoporque
tem várias informações que a gente não sabe como fazer mas eu acho que que é um ponto
importanteéjustamenteProfessorIarafalouaProfa.Taisafalou quevocêjáfezefaloudequedar
aula na graduaçãoenapós-graduaçãoemcampielidarcomessesminicursosalgumacoisaque
talvezsobrecarregaevocêsentãoeuachoqueagentepodediscutirseseriapossívelsubstituira
disciplinas mais para minicursos e também atende a comunidade externa e ele também foi uma
sugestãodosalunosnaAssembleiadequeéestudantedaCostapudessemparticiparministrando
esses minicursos que é isso.Profa.Taisa:RenataObrigado,Rafaelvocêpoderiafalarumpouco
sobre as questões inclusives burocráticas,enfim.Prof.Rafael:agentepodeconcordarqueentre
nós não é exatamente esse o caso né Muito embora a gente tenha topado em fazer já esse
semestre assim mastantopeladevolutivadosalunosnéEssaéumaoutracoisadaqualtalveza
gente possa falar um pouco a devolutiva dos alunos do que eles vem acompanhando eles vem
sentindo ao longo desse semestre também as conversas entre os professores e o modo como
algumas coisas estão ficando Claras na na condução das atividades do segundo semestre e
segmentando algumas coisas que são importantes para a gente por exemplo o indicativo que a
gente teve semana passada numa reunião da CPFP comissão permanente de formação de
professores que chegou à conclusão de que a melhor coisa em relação a as disciplinas de
licenciatura que envolvam estágios é que elassejamfeitassóparaalunosqueestãointeirosque
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estão no mesmo emviasdeseformarparaqueelesnãosejameventualmenteprejudicadosmas
dorestanteparaevitardadisciplinaparatiraropéeissomeparecequeparapegaroindicativode
ladoCPFPmasissotudomeparecequevaimaisoumenosnalinhadoqueosnossosalunosvem
dizendo do que vem aparecendo nas discussões no próprio Instituto também então disse essas
coisas todas porque a ideia dos minicursos quando conversei com os alunos Tinha sim uma
intenção de modificar a grade que a gente já elaborou da grade da graduação do segundo
semestreosprazoscomoagenteconversounaúltimareuniãoosprazosparaelaboraçãodagrade
foram alterados foram gerados logo depois da nossa reunião na verdade daquela nossa última
reunião e alguma tendência também de discutida na CCG mas é muito difícil dizer com clareza
Ondeestáacontecendomaisaulatendênciatambémdereformulaçãodasgradesederetiradade
algumas disciplinas por exemplo indicativo de retirada de disciplinas eletivas e manutenção das
disciplinas obrigatórias um pouco ao contrário do que pareceu que tá dando uma proposta dos
Estudantes e infinitam a ideia dos minicursos seria ela não poderia ser então primeiro para
responder paraTaiselanãopoderiasersimplesmenteumaadaptaçãodadisciplinaassistenteela
teriadeseraberturadeumconjuntodedisciplinasqueagoradesburocratizarbastantesimmasque
já tá fora do prazo Então a gente tem que decidir essas coisas um pouco rápido e tinta para
conseguirpegarelaseriaaeuachoqueelafariasentidosentidoseelafosseapromoçãodeuma
ideiadiferentedesemestreenãoacúmulodeatividadesporqueagentefatoagentejátásufocado
não da para colocar uma atividade a mais né e me parece que no geral posta eu acho
particularmentepropostabastanteinteressantenãotiveoportunidadedediscutirumpoucocomos
alunos e se mais professores e filme dessescolegasacharemteapartirdeumadiscussãoacho
que aí não precisa ser já exatamente que os alunos apresentaram Masapartirdessadiscussão
promoveralgumacoisaassimAísimagentediscutecomocriaressasdisciplinasocaráterdelase
ostrâmitesburocráticostodosquecomoeudissenãoforambastantesimplificadosagoraaíéisso
sealguémtiveralgumainformação,algumacoisaparapostar.Profa.Taisa:Rafael,entãoassimna
verdadeessaagentepoderiacriaressasdisciplinasnésósóparatentarresumircomaquelasigla
aquelaoutrasiglaMaomesmotempooferecerissocomocursolivreparapessoasqueestãofora
daUnicampcomoéqueissofuncionaria.Prof.Rafael:asiglaMsósignificaoqueéumadisciplina
que está vinculada diretamente a reitoria não é isso mas é a gente criaria uma e que tem um
carátermaisinterdisciplinarnapropostadasiglaaMnéentãoagentepodecriardisciplinasnovas
mas elas não precisariam ser só disciplinas M também podem ser essas disciplinas Aeagente
pode criar comsiglasHGusarseilácomcargaTotalmenordaquelasantigasqueestãoaindano
catálogo, são essas coisas que estão sendo feitasmasnãoexatamentepegarumadisciplinaem
especialasdisciplinasobrigatóriasnéetransformaromodocomoelasocorremapropostamesmo
é de criação de outras disciplinas que eu venho acompanhando é mais de criação de outras
disciplinas.Profa.Taisa: tábom,Fátimafaloualgumacoisaquerfalar,edepoisagentetemaIara
e o Márcio inscritos. Profa. Fátima: tudo bom, sim olha as minhas questões são basicamente a
seguinte, eu sou radicalmente contra a gente ter a famosa sigla dupla nós já discutimos muitas
vezes essa questão aos longos dos últimos 25 anos no departamento que é o seguinte, uma
disciplinavaleria,eudouumaúnicaaulaumaúnicahoraaulaeessahoraaulavaisercomputada
comoumasiglaparaalunosdegraduaçãoecomoumadisciplinadeextensãopodemusarusarda
gentequererinflaranossaonossorelatóriotrienalNossaquadrienaldizendoqueagentetrabalhou
muitoquandoarealidadedeumaúnicahoradeaulaeécomputadaduasvezes,entãosigladupla
nãoeuachoqueéagentepodevirnoMinistérioPúblicocontraagenteentãoagentesigadupla,a
segunda questão é a seguinte os alunos estão dizendo que eles estão com dificuldades de
acompanhar ou de porque tem dificuldade com equipamentos e tal então de onde é que vem a
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ideia de que a população em geral terá acesso o nosso aluno dadoaçãotemdificuldademaisa
população em geral não tem vai vir assistir Minha Vida assistir a nossas aulasEntãomeparece
uma inconsistência no argumento que aspessoastêmdificuldadeeunãotenhodificuldadeentão
euachoruimoargumentodanossapartededizeraissoaumentaonossotrabalhonossotrabalho
não é a gente tá aqui para trabalhar agora a grande questão é o seguinte a gente tá aqui para
trabalharemquênéquerdizersimnósestamosaquiparaformaralunosdegraduaçãoemfilosofia
ou nós tamos aqui para dar curso Livre o que eu posso fazer para ajudar as pessoas de
contribuição em geral eu posso fazer voluntariamente e individual, não usando a estrutura
departamental,nãoquerdizerentãoeuqueroservoluntárianoboldrinieuvoulávoueuvoucontar
história vou dar disciplinas numa escola estadual vou fazer individualmente eu acho que como
departamentoissoéabsolutamentemisturarascoisaseagentedeixardefazeraquiloqueagente
paga para fazer que é formar alunos de graduação em filosofia, então acho que a gente usar a
comparaçãocomaFederaldeSãoCarloseuachocomplicadíssimoeutôparticipandodeumgrupo
que tá discutindo com o pessoal das federais, eles estão numa situação muito anterior a nossa
porqueelescancelaramsuspenderosemestreentãoagoraelesestãodiantedetrêsdefazertrês
coisas então é uma situação muito mais complicada do que é que nós estamos tem muito mais
interessanteagentepensarcomosnossosalunosquaissãoasdificuldadesqueelesestãotendoe
agentepensarsoluçõesparaaquiloqueagentedevefazerqueéformargraduandosebacharéise
licenciadosemfilosofiaeramaisoumenosissoostrêspontosqueeutinhalevantadoporEscrito.
Profa.Taisa:TábomFafá,obrigada,eusóqueriaantesdepassarapalavraparaIara,érapidinho
queria fazer só um comentário que o CPTEC tá realizando, não é um curso livre que inclusive
acabahojeemAssociaçãocomCAFIL, agentetáchamandodeumcursolivremasnaverdadeé
uma apresentação dos alunosdegraduaçãosobremetodologiadepesquisanécomocomofazer
pesquisateoriacríticaenfimtásendomuitolegalmasobviamentequeessetásendoconsiderado
umcursolivrevaitercertificadoobviamentequeissonãocorrespondeaumadisciplinadefilosofia
né Isso é realmente é um curso livre né E aí eu perguntei agora vem falar e a gente pensando
comoéqueissoseriaounãoentrarianocurrículodosalunosestãoparticipandoagentetátendo
umaparticipaçãomuitograndedeestudantesdeoutrasuniversidadesnessecursolivretáagente
tátendoemmédiade60pessoaspordiaporencontroparticipandodesseconsumívelaíeufiquei
pensando só uma outra que a gente poderia pensar não pensar isso como disciplina porque
realmente essa experiência não é mais pensando a mesma coisa que uma disciplina mas se a
gentepodecolocarnaquelapartedeextensãonéototaldoscréditosdeextensãoqueagentetem
quecomeçaraoferecerparaosalunoseosalunosprecisamcumprirObrigatoriamenteparapoder
seformarnéEqueagenteteriaquelidarcomessaquestãodecomofazerasextensãoAgentevai
ter que dar cedooutardeentãonãoseiAíficaumasugestãoseessecursolivrepoderiaparaos
alunos com tá dentro não como disciplina mas como esses créditos de extensão tá é só uma
sugestãoporqueefetivamentenãoéumadisciplinanormalcomoagentefazumadisciplinaparaos
nossos alunos tá, é Rafael vou passar a palavra para Iara falar, depois o Márcio e depois você
completa tudo bementão.Profa.Iara:talvezsóTalvezoRafaelsótemalgumacoisaaresponder
asperguntasquevocêfeznéRafaalgumacoisacomosepodecontardecréditoounãoéqueeu
vouacabarindoparaumoutrocaminhoaquientãoeunãoseisevocêtemalgumaesclarecimento
que o Rafael que você preferia fazer agora. Prof. Rafael: é possível comprar crédito é possível
fazerparacomprarcréditoolhanãoéexatamenteocasodedarumcursolivrenéassimeuoponto
aí foi quefoicomexperiênciadeusodainternetessaproliferaçãodelivesenfimqueagentetem
vistoaideiadefazerboasdiscussõesdefilosofiaquetambémpossibilitemaparticipaçãodeoutras
pessoaselaficouAtrativanessesentidonémas eraaideiadefazerumcursoenãodáparadizer
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regularnessesentidonéporqueeleédeumcaráterespecialmasumcursoefimregistrado,eunão
seimuitobemoqueéasigladuplanaverdademasnãoéparacomputarcomoduascoisasné,o
caráter dessas disciplinas que são interdisciplinares mesmo e aí a ideia seria fazer essas
disciplinas desse caráter isso também significa muito menos créditos do que os créditos que a
gentecostumaatribuirasnossasdisciplinastem todasessascoisasnémaselasentrariamparao
históricoescolardosalunostudoissoregularmentemassemproblemastáEassimeutenhomais
umaquestãomasmefugiuAgorasimeuvourelerumacoisaaquiejárespondodenovotá.Profa.
Iara: me colocar aqui pelo seguinte primeiro eu eu sou muito simpático a ideia da gente pensa
cursos da gente se organizarsemobilizarparafazercursosqueenfimvocêsestãochamandode
Livres mas que a gente podia chamar de outra coisa eu vou darumexemploeuestouagorano
curso organizado por uma colega lá na Amazônia chamado a pensadoras, agentefezumcurso
que táenfimreunindocolegadediversasuniversidadesumpúblicoamploontemanteontemaíeu
dei aula para 300 pessoas né com alcance muito interessanteEnfimpodesereugostomuitoda
ideiatáeuqueriadizerissoparaoperfilsóqueeutôepodeseremváriosformatosbastaagente
pensar só que eu tô um pouquinho rodadacomessaconversadireitodoseguinteeuachoquea
gente ainda tem muitas coisas para definircomrelaçãoaoencaminhamentodestesemestrecom
relaçãoaoencaminhamentooficialvamosdizerassimdopróximosemestrequeaíeutenhovárias
questõesentãoquemeparecequeantecipamprimeironóssaímosdaquidanossaúltimareunião
sempre sem ter avido esta última congregação a uma série de coisas desta última congregação
que eu ainda queria discutir como a também o encaminhamento do próximo semestre que Ele
discutiu E por que que eu achoqueéimportanteagentediscutirissoantesporquevaidepender
emgrandemedidadecomonósvamosencaminharopróximosemestreeupodermedizporentrar
emqualqueroutroprojetoalémdaquelequeomeucargodedocentedaUnicampjámeexigepor
exemploseédedefinitivoseagentejáestácertonéentãonãoentendiissoRafaeldoRafaelsejá
tá certo que o nosso semestre que vem vai acontecer inteiro a distância que nós abriremos as
disciplinasobrigatóriasasdisciplinaseletivasOusejaqueagentevaiabrirocalendárioqueagente
montou na reunião passada definido e precisa ficar Claroporqueporexemploeuteriajádecara
uma dificuldade eu vou dar uma disciplina na pós eu vou dar umadisciplinaNagraduaçãoacho
quemuitosdenósdobraremosacargaeissoimplicapessoalalgoqueéoseguintenamedidaem
que essas disciplinas vão entrar para o próximo semestre inteiras né a distância eu vou ter um
trabalhoenormeemprepararmaterialadistânciaporquemuitodoqueosalunosdadevolutivados
alunosaíéorganizadapelopróprioCAFILveioqueveioparamimnéÉoseguinteprecisaadaptar
melhorconteúdoparainternetnãodáparadaraulade4horasematividadesincrônicaOusejaeu
vou ter um trabalhão para colocarduasdisciplinasemformatoadistânciaemformatoEADcomo
vocês gostam de falar embora não seja né então gente queprimeiroagenteprecisadefinirtudo
comrelaçãoaestesemestreaopróximoparadepoisagentepensarouéabalanaagulhaquea
gentetemparasedisporefazeroutrascoisas,Porqueentãoeuqueriaprocuroumainversãoaqui
de encaminhamento porque eu tô cheia de dúvida ainda com relação ao que será de nós mas
amigo isso também dizendo ao mesmo tempo eu sou muito simpático a ideia eu poderia tentar
organizarumcursováriascolegasevárioscolegasdeoutrosdemodoanãosobrecarregardemais
ninguém a pensar num formato de curso né para pandemia agora e aí a gentevêpensadepois
dissosevaicontaracreditounãoeuachoquenãoprecisacontarcréditoaquiaquestãoaquinãoé
créditoporqueaíeuconcordocomaThaísenocomeçodafalaaquinéqueéoseguinteosalunos
estãocomdificuldadesdemaiseacompanharasdisciplinasnósvamoscolocarmaiscoisanavida
botandocréditoSeforterqualquercoisaExtratemqueterqualquercoisaéextraque deverdade
néquenãogeramaisdemandadosalunosVocêsestãomuitosobrecarregadaséquevocêsestão
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dizendo tempo todo Porque está difícil né Então esse é meu encaminhamento. Profa. Taisa: aí
Iaratácertoobrigada,euvoupassarapalavraparaoMárciodepoiseuvoudevolverapalavrapara
o CAFIL e aí depois bom, eu gostaria depois de compartilhar que eu mandei para vocês a
repatriaçãodoplanoemergencialeunãoseiachoquetodomundotevechancedelerjánéquefoi
aprovado pela congregação semana passada e que tem algumas respostas pelo que a Iara tá
questionando enfim a gente abre essa discussão do semestre, pode falar Márcio. Prof. Márcio:
obrigado,euvouserbreveeuconcordocomoqueaIaraacaboudeexpor,erapoucoissoqueeu
ia dizer também mas eu vou insistindo um pouco mais que acho importante isso sim nós todos
somos pegos de surpresa né alunos e professoresassimfoisuperdifíciléestásendodifícilpara
alunos está sendo difícil para professores também se adaptar a esse novo ritmo de atividades,
Fátima tem razão quando dizquenósnãoestamosnomesmocontextodasfederaisporquenós
não paramos osemestrenénósfomosnosadaptandoeupelomenospossofalarpormim,seeu
fui me adaptando e aprendendo a lidar com esses meios digitais eu nunca tinha dado umaaula
usando câmera na minha vida, eu não tenho Facebook eu não tenho Instagram homem das
cavernasentãoeufuimeadaptandoaospoucoseufuiaprendendoaindaestouaprendendoTenho
asensaçãodequeacadasemanaeuresolvoumproblemanédomeucursoeaminhaesperança
agora é conseguir terminar o primeiro semestreeachoqueéissoagentetemquediscutirainda
comovaiserotérminodesseprimeirosemestreeaítemumtemposemaulaparapoderpreparar
as aulas para o segundo semestre começar o segundo semestre melhor do que eu comecei
primeiro semestre porque o primeiro semestre eu fui aprendendo,fuifazendoeufizvídeosmuito
longoseudemoromuitoparapodercasaraulason-linesqueeugravomaseueditoeutenhoque
aprenderMexercomessasferramentastodaseuachoquenessemomentomaisimportanteéisso
se a professora de vocês não param de fazer coisas a gente não parou com o semestre, que
continuou aos Trancos e barrancos mas a gente foi melhorando né e eu acho que o segundo
semestre vai ser melhor eu tenho expectativa do que o primeiro algumas lições eu acho que
ficaram desse primeiro semestre e me parece que é isso que aparece nessa demanda por
minicurso mais para mim aí ela tocou um ponto você não faz Nós aprendemosquenãodápara
fazerumatransposiçãoDiretadomodelodesaladeaulaparaomodelodeaulaemvídeovocênão
chegasentanafrentedacâmeraefala4:00porquêvocêvaiestarmortonofinalsevaitermatado
aturmatambémnéenãoédeconviteédetédionãofuncionaissoagentetáaprendendoeufuieu
fiz mal no que eu tinha te falado eu tinha achado máximo ela ficou com 50 minutosnãoeraum
vídeodescobriquetáfuncionandoeuprecisodividiresseconteúdo,este conteúdoeleprecisaser
mais informado com outros materiais e tudo isso gente tá aprendendo Eu acho que o segundo
semestre vai ser melhor a gente não é o que uso as demandasqueaparecemaquiloquevocês
detectam com um probleminha aquiqueagentepensavaquetefaltaémesmoproblematálegal
com relação a fazer umcursoabertoparaacomunidadeeueusemprefuiafavordissotinhaum
projeto junto com o Rafael Estação Guanabara gosto da ideia do corujão porque nesse primeiro
momentovocêsnãopensamseisalunosmaisalgunsdepostemreativaroCorujãofazeroCorujão
on-line no qual a gente poderia ser convidado para para dar uma aula que outra aula é sem
compromisso de nesse momento contar mais um curso porque eu acho que o foco agora énas
disciplinas bom tava te esperando as melhoresnémelhormelhorelaboradasdoquenósfizemos
no primeiro semestre quando a genteagentemudoudisciplinasnosustoéissoqueeutinhapra
falar. Profa. Taisa: obrigado Márcio, bom eu vou devolver a palavra para oCAFIL,Marceloquer
começar,Profa.Iara:nãodesculpa,desculpamaseuachoqueéoseguinteolha,aspessoasestão
saindo o Lucas precisairemboraetudomaisagentetemumacoisaimportantíssimaqueaquele
documento da congregação é muito importante que a gentemantémosprofessoresparadiscutir
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aquilo lá que tem um item absurdo, vou pedir que a gente interrompa essa discussão agora e
discutaaqueledocumentodacongregaçãomantendoquemaindatemdepoisagenteretornaesse
assunto.Profa.Taisa:euqueriasaberdoMarceloquetáaquicomCAFIL,tádeacordocomisso,
tá certo, eu vou colocareuvoutentaraquicolocarentãoagoranatela,Prof.Márcio:Taisadeixa
queeucompartilhoporqueaívocêconsegueficarolhando,todomundo,podepodeiraífalandoeu
játôabrindoaqui.Profa.Taisa:euachoqueaquiparagenteirumpoucomaisrápidoeuachoque
seriabomagenteirparaospontosespecíficosdoquelerodocumentointeirodeacordo,entãosó
que eu só vou fazer rapidinhomuitorapidamentemesmo,umrelatodecomoéquefoidiscussão
comoéqueagentechegounessedocumentoporpartedaminhaexperiêncianachefiatá,depois
queeuconverseicomvocêsnanossaúltimareuniãoeutiveumareuniãocomosoutroschefesde
departamento que foi uma reunião enfim curiosa, porque todos os chefes de departamento
colocaram questões muito parecidas em termos das dificuldades que a gente tava sentindo em
relação às aulas deste primeiro semestre e todas as dúvidas em relação ao segundo semestre,
com um posicionamento muitofortenoprimeiromomento,dodepartamentodehistórianéafavor
daquelaaprovação,aprovaçãoemmassamasenfimnosoutrosdepartamentosexisteumadivisão
entredepartamentosafavoredeapartamentosqueeramcontraeaquiloeficouumpouconoar,o
Álvaronitidamentenoinícionoprimeiromomentoessaeraamelhorpontodedisputacertocomoé
que se daria essa aprovação no primeiro momento o Alvaro então me parecequeachavaquea
gentetinhaquedarmesmoaaprovaçãodetodososestudantes,eudissequeeuachavaqueele
não ia ter consenso em relação a isso na Congregação e que seria muito difícil ele aprovar na
Congregação né, aí posteriormente então você vai fazer uma reunião com os coordenadores de
graduação em segundo relato do Rafael também ele tentou acho, que emplacar essa ideia e
tambémhouvealiumacertaresistêncianossadenovododepartamentomastambémoMichelme
parece, acho que isso foi decisivo o Michel acho que isso é o que eu já tinha dito que ele não
poderia obrigar nenhum Professor a dar porque estaria passando por cima da autonomia dos
professores que ele fizesse isso né E aí eu acho que nesse meio tempo ele me parecequeele
recuounessesentidoeelepercebeuqueelerealmentenãopoderiaobrigarnenhumProfessorTá
certoadarnenhumtipodenotaparaosalunosporqueissovaifereaautonomiadecadaumdos
Professores, tá ocorre então que nessa discussão da congregação quando ele apresenta esse
documento me parece entãoqueadireçãotentouencontrarummeio-termoagoraumacoisaque
eu quero deixar claro e eu acho que ficou bastante ClaronaCongregaçãoeuachoqueoÁlvaro
quemestavapresentenaCongregaçãonãoseiseteveamesmaimpressãoqueeueledeixoubem
claro que isso não pode obrigar nenhum Professor a seguir essas regras né autonomia do
professorcontinuaassimdireitosdoprofessorEntãoessedocumentoéumindicativoTácertoele
temeletemessepapeldeorientaçãotáinclusiveoprofessorelepodeédecidirseelevaitrabalhar
com os conceitos S ou F porque aReitoriaabriuessapossibilidadenédouseoprofessorquiser
trabalhar com os conceitos nota de 1 a 10 isso ainda é possível Ele sónãopodeelesónãovai
poder trabalhar com os dois conceitos Isso foi o que a Reitoria deixou bem claro ele vaiterque
escolherentreousaroSouFouelevaieleescolhenotanéDequalquerformaquemepareceu
nossa congregação é que realmente esse documento agora ele está sendo visto como um
indicativo para indicação, né mas eles não realmente não podem obrigar professores a seguir à
risca esse documento tá certo Parece que eles perceberam que juridicamente isso é impossível
inclusive tá então só só queria dizer isso aí agora. Profa. Iara: eu acho que a gente tem um
problemaváriostánessedocumentoprimeiroporqueeledizacongregaçãoresolvetemquedizera
congregaçãosugerenéporqueissoaquivaidarproblemaparagenteosalunospodemperturbara
nossa vidacomissoaquiagenteprecisajáeuachoquedefineoquenósqueremosqueagente
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vai fazer um documento dizendo o departamento de filosofia resolve,entãonéaíeuachoquejá
ficoumuitotardeparaagentejáfazerissojápassouotempoaliásnéAprimeiracoisaqueeunão
aceitoné,eugostariadediscutircomvocêsarespeitodessedocumentoéoitem3, tudobemcom
relação ao conceito S eu não tenho dificuldade Tá eu vou dizer para vocês para mim não éum
problemagravenãofariaumcavalodebatalhaporissosobretudonoprimeiroanoondeascoisas
estão indo muito bem lentamente estamos construindo uma solução que vai dar certo para todo
mundoagoraeletemtrêseleéinadmissívelparafinsdeavaliaçãoeregistrodeparticipaçãoserão
consideradasapenasasatividadesrealizadaspelosestudosapósaprovaçãodestaresoluçãoeeu
fiquei fazendo o quê até agora nossa vida todas as atividades que eu dei até agora serão
computadas atéodia31deagostotemquatroeuconcordopropostapor5éoconceitoFpoderá
serdivulgadoatéofinalminhaperguntaparaoRafaelatéofinalde2021porquetemcoisaquea
gentepodejápensaraquigenteemrepetiressasdisciplinasprimeirosemestredoanoquevemao
qualelastêmsidodadasentãoeugostariadeencaminharassimeuvourepresentaramesmíssima
disciplina de primeiro ano no primeiro semestre de 2021 significa queocamaradaquenãopode
que não conseguiu Por que ficou e não deucontaelevaipoderfazeromesmoprogramadepois
sem nenhum tipo de prejuízo para a vida dele Certo Então esse tem esse tem cinconãoquatro
perdãotôconfusaporquevocêmasvocêpodesubirumpouquinhoatéofimde2021.Profa.Taisa:
comrelaçãoaoitemf,quemestabeleceuatéondeeumelembroqueofteriaqueserfinalde2020,
foi a Reitoria certo, quando a reitoria abriu a possibilidade de usar o f mas o ifch como você tá
vendo aqui o wi-fi já estátentandomodificaressadatanéentãoapropostanoifchqueofpossa
ser substituído até o final da integralização do aluno tá então, isso vai ser algo que o ifch vai
pleitear em relação a pró-reitoria de graduação, tá certo porque essa data de 2020, se não me
engano quem colocou foi a própria Reitoria Tá certo então isso a gente não pode mudar
imediatamente, mais o ifch issoumadiscussãoquesurgiusimoÁlvarotavasemsensíveléisso
paraqueesseprazosejaestendidoatéofinaldaintegralizaçãodoalunonãoénessefinalde2021
Tácerto,sobreaquestãosópararesponderagoradiretamenteáreaporqueaíeuachoquetambém
sou um pouco respondeu sua questão a ideia derepresentaressescursoscomoutrassiglasem
2021elafoicolocadaportodososdepartamentostodososapartamentosestãodeacordocomisso
néeeuachoqueissotambéméumapolíticadadireçãodagentepoderrepresentaressescursos
avisarissoparaosalunosanosnéescolhificarcomfouosalunosquequiseremrefazerocursoné
que eles vão ter a chance de refazer esses cursos presencialmente tá certo Depois que passar
essa situação de emergência Então é isso isso é uma coisa que eu acho que todos os
departamentos tambémestãodeacordocomessasugestãotá,entãoeuachoassimqueoponto
sensívelaíéopontotrêsentão.Profa.Iara: maisumarazãoparaagentetiraro3daqui,senós
vamosoferecerdenovoesseprimeiroanoquevemnósvamosdarparaoalunotodasasprincesas
domundoalémdotrancamentoqueeletenhatodootratamentoparaaquelescartaéqueagente
vai né se comprometer com uma avaliação continuada com todasasvezesetudomaistemque
tiraressetem3aquieeuachoqueagentepodiadizernonossodepartamentodefilosofiaresolve
já que a congregação resolveagenteresolvequenósvamoséquenósestamosdispostosjáde
caranãodáparacomeçarassimnósestamosdispostosaoreoferecimentodessasdisciplinascom
essesprogramascomessasementascomessasbibliografiasem2021Eaíninguém.Profa.Taisa:
tá certo, Lucas eu vou fazer uma rodada tá bom gente, Lucas você quer falar. Prof. Lucas:
concordo com o olharinclusivecomagitaçãodelaeeuachoqueoitemtrêstemquesairmesmo
esseitemtrêséumpoucoacintosoparadizeromínimoeeusónãoentendibemumpontoeuacho
quealguémfalouemalgummomentoqueparecequeoprofessorpodeadotarosistemadenotas
de0a10ouosistemaSFbináriomaselenãopodedarosdoisaomesmotempoéessealguém
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confirmaessainformaçãoésóumainformaçãoseforissoeuachoeuachoruimnãoentendobem
as razões disso deve serumarazãotécnicaMasseforumarazãopolíticaeunãovejoporqueé
obrigarumprofessoradotarumsistemaououtroachoqueasduascoisassãoinjustasalunosque
tiveram condições de seguir o curso tem direito a uma nota de 5 a 0 a 10 quem não tiver em
condiçõesdeseguirocursoporoutrasrazõesmaisvariadastemqueterderefazerocursoetem
uma segunda oportunidade adiante e a situação ideal para mim seria o seguinte no final do
semestre avaliar com muito cuidado o que aconteceu mas nós vamos 0 a 10 sobretudoparaos
alunos que são tão aprovados acima de cinco se isso é impossível gostaria de saber a razão
técnicaoupolítica.Profa.Taisa: oLucaspossotentarteresponder,eupuleioRafael,achoqueele
podemeexplicarissomelhorporqueeuachoqueissoéumaquestãotécnicaissonãoissoéuma
questãoPeloqueeuentendiquenãofoicolocadapeloifchnaverdadejáveioemcimameparece
quetemalgunsprofessoreseoutrosinstitutosquevãoseguircommétododedarnotade1a10tá
apesar que eu a Reitoria jádissequeasnotasdesseanonãovãocontarparaoCRdoalunodo
aluno mas ainda existe aquela questão foi levantada peloporalgunsprofessoresqueépodeser
que não conta paraoCRdoalunomastáláficarumanotabaixaouelanãovaipedirumabolsa
paraFAPESPnémesmoqueaquelanotanãoestejacontandoCRdoalunopodeprejudicarnéda
mesmaformanofuturo.Prof.Lucas:maseutenhodificuldadedeentendercomoumanotanãovai
constaraindanãovaicontarparaoCRdoalunomaselanãopodeserretiradadehistóricoescolar.
Profa.Taisa:euachoquetemcomoadministrarissoseretirarantesdereprovaçõesindevidasdo
históricoescolardoaluno,entãotámasvocênãopodeutilizarosdoissistemasaomesmotempo
você não pode utilizar ou você vai ter que dar um porque eu acho que é uma questão mesmo
burocráticadosistemaouvocêoptaporumouvocêtrocaporoutrovocênãopodeusarosdoisao
mesmo tempo algo que tem haver com uma burocracia, Rafael Desculpa se você quer falar
desculpa, eu passei sua fala. Prof. Rafael: tudo bem Tá bom porque aí jáacumularamalgumas
coisas que dá para eu falar também em cima de uma vezassim,temumabrechaparacomeçar
pelofimentãopelapelaquestãolevantadapeloLucastemumabrechanaverdadeseoprofessor
Nãocolocarnadana horadeatribuirnotaessealunovaificarcomfnadisciplinadoprofessorele
nãovaiserreprovarnãoelevaificarcomessefeeseachaquevaivalerentãopeloPorenquanto
néatéofinaldosemestreseguinteoqueeuqueriaAntesdeDizereraumpoucomaisatítulodeé
mas é brecha tá Lucas assim não não pensaram nessaquestãodessaformanémasacabaque
temabrechaeeuvouatéexplicarporquequequetemessabrechanéetemavernaverdadecom
acomomodocomoessapropostadoSracabousendolevantarediscutirdaccgapropostainicial
daCEPeradosconceitosSqueforamdebatidosatédentrodefichanumareuniãoemqueJorgee
eu participamos acho que a Taís também devetertidoumareuniãosemelhantenéprimeiropara
apresentaressesconceitosSeIdepoisveioesseconceitoFFaltainformaçãoenareuniãodaccg
da semana passada a faculdade de educação apresentou apropostadelesquediziaolhanofim
das contas para nós ou F ou S depois de tudoqueaconteceuagentenãonãoentendiqueseja
justo ou reprovar os alunos então na prática nós vamos usar os conceitosSouFeaíatéentão
tinhaaseguintelimitaçãooferaumaopçãodoprofessorqueseriaatribuídaadisciplinanãoalunos
que estavam na disciplina e aí a gente conseguiu então fazer com que isso não fosse uma
atribuiçãoparadisciplinacomoumtodomaspudesseseratribuídoparaalunosemparticularEssa
foi a primeira das batalhas nessa reunião da CCG e em seguida a gente conseguiu estender o
prazoatéofinaldoprimeirosemestrefoiapropostaquefoielaboradaporlábastanteaceitaçãoda
representação representação docente inclusive conseguir estender isso até o final do semestre
porque esse F Ele ficaria então abertonosemestreseguinteigualosprazosnormaisregimentais
deretificaçãodenotaousejaatétrêssemanasdepoisdoiníciodosemestreletivoseguinteagente
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conseguiuentenderissoatéofinaldopróximosemestrequedeveseratéagoranéopanoramaé
queosegundosemestrevaiaté15deJaneiroeaíentãopoucoantesnaverdadenanoiteanterior
a essa Congregação eu tive uma reunião com as coordenações de graduação dos outros dois
cursosnoIFCHcomaCamilaecomaJoyceCamiladahistóriaeaJoycedasCiênciasSociaisea
gente trocou a gente teveumamaratonadereuniõeseaíagentetrocouimpressõessobrecomo
seriaasuareuniãoqueseanunciavanaCongregaçãoNodiaseguinteenósfechamosentrenósa
ideia de fazer essa proposta no fim das contas proposta que foi aprovada foi a Joyce optou
entendendo que a introdução do F seria suficiente para gente conseguir contemplar tanto os
professores que não estavam dispostos a simplesmente partir para aprovação em discriminada
quanto também atenderasnecessidadesdosalunosemrelaçãoasavaliaçõeseaopoucotempo
de preparo e de reflexão que a gente tava em todos nós estamos vendo como a nossa
produtividade baixa nessa nessasituaçãoqueagentetáÉentãoaíagenteentendeuquejáque
tambémnãohánéatépararesponderàquestãoqueaFátimacolocounochatnéeunãohácomo
obrigar o professor porqueaprofessoraquevaientrarnosistemaeláecolocaroconceitoquea
congregação escolheu que ele coloque isso não dá o que dava para gente fazer era em vezde
procurarumabrecharegimentalparaobrigarosprofessoresafazerissoqueéoquêporumtempo
detufazerapelarparaqueagenteconversaeusedobomsensoentãoéporissoqueébastante
interessantequeagentetenhatodomomentoasmanifestaçõesdosalunosemrelaçãoaalgumas
coisasestãonapráticadopontodevistadeleseosalunostêmsemostradobastantedispostosa
manterumdiálogocooperativobembomeEntãoessapropostaagenteentendiaqueeraproposta
queconseguiacontemplarmelhoredistensionaroqueéimpossívelnéaceitarqueosprofessores
adiram a aprovaçãoautomáticaouentãoqueosalunosestavampedindotambémquefosseuma
provação com nota 10 inclusive né agenteentendeentãoentendeuqueissoseriaumatenuante
dos problemas e que os alunos pelo menos ganhariam em tempo para continuardesenvolvendo
trabalhosaolongodosegundosemestrecomaressalvadequeissonãoéumdesafogoporquese
issonãoforfeitocombastanteplanejamentovaiacabarNaverdadechegandonofinaldosegundo
semestredonossosegundosemestrecomacumuladodetarefasde2semestreentãoaexistência
do F eu acho quenãopodeserumincentivoparaqueagenteadoteesseFComoregraeudigo
isso no trato em relação aos alunos os alunos que eu tenho nesse semestre eu disse isso na
semana passada seria maisinteressantequeelesprestassematençãoemrelaçãoaessetipode
acúmulo da mesma forma quetambémnãoétãointeressanteissofoidiscutidonaccgfazercom
queelespossamcumprireseachaatéomomentodaintegralizaçãoporissopodedarumasérie
de outros problemas para eles também sujeito esquece que tem esse F sobrando no históricoa
disciplina não vai ser oferecida qualquer coisa assim então isso também não é assim de se
incentivarmaseuachoqueérazoávelapropostadaIaraentãodeestenderissoatéofinalde2021
achoquetemasfototiverdentrodaccgagentebatalharporissoeaindamaisnamedidaemque
que isso ajude a gente a pensar no semestre que vem como o semestre que a gente vai então
repetir essas disciplinas que foram dadas agora neste semestre é tudo isso ainda me parece
possíveltáEachoqueassimsimaíeunãoquerovoltarnaoutradiscussãodosminicursosetudo
maisdeumladonéassimanossaanossaintençãocomissoentãofoicontemplarapossibilidade
do professor decidir como ele ia fazer na disciplina dele né E isso ainda no dentro do que a
pró-reitoria vem dizendo para nós de tolerância com a situação presente também em relação à
produtividade dos professores efeitos de relatórios edetudomaisnessesentidoéaElianadisse
expressamente que estão pensando na CNDD em considerar na verdade não considerar esse
período para efeito também dos nossos relatório se essa questão é o que aflige alguns de nós,
talvezaFátimatemalgumainformaçãosobreisso.Profa.Taisa:
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Somentepragentetentarmanteraordemdasquestões,aFátimaperguntouentãosea
congregaçãotemautonomiaparaimpedirqueodocentefaçaoqueeledeseja,nãoelanãotem,é
issoqueagentetáfalando,legalmenteacongregaçãonãopodeobrigarqueoprofessorcoloque
qualquertipodenotanosistematácerto,entãosepercebeudurantetodoesseprocessonéque
inclusiveindicarumtipodenotaparaoprofessor,porexemplo,dartodomundo10,eraumacoisa
legalmenteimpossível,aígraçasaDeusenfimalgumaspessoasaliperceberamqueissonãoé
possívelentão,acongregaçãonãopodeobrigartá,agentetemautonomiaemrelaçãoaisso
então,FátimaeunãoseisevocêquercomentaralgumacoisaeupossopassarparaCamila,só
paraagentenãoestendermuitoadiscussão,táaFátimadissequenãopodeTábom,aFátima
dissequenãofoidiscutidoaindanaCNDD,Camilaporfavorentão.C
 amila: naverdadeésóuma
dúvidapontualquevocêsdisseramsobreoconceitoFeagentesabercomovaiseressadecisão
parasaberseelevaiatéofinalde2021seelevaiatéofinaldestesemestrede2020nosegundo
semestre,porqueissofoiumacoisaquepreocupabastanteosalunosnarelaçãodecomovaiser
esseconceitosevaiseexpandirné,porquevocêstambémfalaramdofinaldaintegralizaçãodo
alunosóqueissoaindanãotádecidido,eaíseplanejarnénosentidodosegundosemestrecomo
oRafaelfalou,denãoacumularmuitamatéria,seriainteressanteésóparaeupodercolocarnaata
parapoderdeixarosalunosumpoucomaistranquiloetudomaisdequalvaiseroprazopara
poderdarumarespostadoquevaiserdecididoemrelaçãoaesseconceito. P
 rofa.Taisa:Camila
deixaeuachoqueeupossoteresponderrapidamente,achoqueoRafaeltambém,achoquevaide
encontrocomoqueoRafaeldisse,essadataquemestabeleceufoiapró-reitoriatácertode
graduação,atéofinalde2020,masécomotáescritonessedocumentooIFCHvaicolocarnéa
necessidadedeextensãodesseprazo,agoranãopossofalarparavocêagoranessareunião
quandoéquevocêvaiterarespostaTácerto,porqueissovaiserumademandaqueoIfCHjávai
colocarparaReitoriamaseuachobastantepossíveléquenasinstânciassuperioreseleseles
flexibilizamesseprazodefinaldofinalde2020,entendisóqueagoranósprofessoresnósnão
temosaautonomiaparadizerparavocêagoranestemomento,quandoqueagentevaitedar
respostaporqueissoéalgoquenãodependedenós,éumacoisaqueoIFCHvai,éumacoisaque
oÁlvarojásinalizouqueelevailutarparaqueesseprazosejaestendidoTácerto,entãotemque
deixarclarotambémumpoucoassimquenóscomoprofessorespodemosdeterminarsobrecertas
questõestá,Rafael,nãoseisevocêquerfalaralgumacoisasobreisso.P
 rof.Rafael: nãotô
tranquiloeuachoqueaíocasoquevirapontodereivindicaçãonéentãoagentetemquefazer
isso,nãodáagenteresponder,agentepodeirtentandomaseuachoque,agentetemque
trabalharcomessapossibilidade,queagentetemnénosentidodedarumarespostacom
segurançaparaosalunosné.P
 rofa.Taisa:arespostadaUniversidadehojenestemomentode
hojeatéfinalde2020eraaúnicacoisaqueagentepodefalarparavocêsagora,osprofessoreso
IFCHvaitentarestenderesseprazo,essaéaúnicarespostaobjetivaqueagentepodedarpara
vocêCamilaeparaosalunosTábom.C
 amila:Tá,naverdadeeuqueriatalvezeupossoterme
expressadoerradoEutinhaentendidoessepontosóqueeuqueriasaberpelomenosassimse
essareuniãoparapoderdecidirvaiserumprocessomaisburocráticoevaidemorarporqueeunão
seiquandovaiaconteceressareuniãoquevocêsestãocitandoquepodevirarpautaentendeu.
21 


UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS 
INSTITUTODEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS 

RegistrosdasDeliberações/ReuniãoOrdináriado 
DepartamentodeFilosofia 


Profa.Taisa: tá,Rafael.Prof.Rafael:é,vaidemorar,masareuniãodaCCGdacomissãode
graduaçãodestemêsénasemanaquevemissonãoestácomopontodepauta,Entãopelomenos
parapróxima,pelomenosparaseguinte.Profa.Taisa: dequalquerformaCamila,euachoqueatéo
começodosegundosemestrequetámarcadoparainiciarnocomeçodeoutubro,agente
provavelmentejávaiteralgumacoisatá,seéocasodevocêtentarseplantaparaosegundo
semestre,masosegundosemestrecomeçamnomêsdeoutubro.C
 amila:NãotudobemÉporque
tambémeuiaperguntarcomoaIaratavapensandoquandoeladissedereapresentaressescursos
seeunãomeenganoem2021nãoéaíeuqueriaentendercomoqueseriaaideiadelaemrelação
aessepontodedeixarnoconceitoFeaísefosseprorrogadoatéofinaldosemestrede2021,
comoseriaessaapresentaçãodocursoquetásendoagora,porquecomovocêsdisseramesse
segundosemestrevaiserumanovaformaquevocêsestãovendoparapoderplanejarClaroque
temessadificuldadecommeiodigitalnãoéumacoisaqueéfácilachoqueanovaparatodo
mundovocêsquantoparagenteeaíaminhaquestãoéseriarepensadonessesentidodeHorase
dofeedbackdosalunosouaindaésóumplanoInicialIara.P
 rofa.Taisa:antesdaIararesponder,
possopassarapalavraparaoMárciosóparaagentenãoperderaquiaordempodeserCamila.
Camila:podeser,naverdadesóessadúvidaporqueeuqueriasabersetinhaumarespostasobre
ofinaledepoisoqueaIaraqueriacontar.P
 rofa.Taisa:tábom,Márciopodeserentãovocêéo
últimoinscritoquetemaquiopontotrêseuachoqueéumpontoqueagentenãopoderetiraraqui,
oqueagentepodefazerésecolocarreferenteaesteponto.P
 rof.Márcio:euqueriaconsultaros
colegasnãoseiseépossívelmaseuacreditoqueseriamuitoimportantesetodosnósadotasse
umadasduaspossibilidadesenãoseficasseaobelprazerdecadaumdenós,massemetade
dosprofessoresadotamSouFeaoutrametaderesolvedanotas,vaificarmuitoesquisitoentão
seagentetirarumaposiçãododepartamentoeuachoqueissoémaisimportanteeaívouserbem
breveassim,todoproblemaquenóstivemosduranteoprimeirosemestrenósprofessorese nós
alunosparanosadaptarequelevamosOsemestreadianteeuacreditoquenesseprimeiro
semestremuitomaisrazoáveladotaroSouFdoquedarnotasde0a10eaíaminhaproposta
queodepartamentodefilosofiafaçaessaindicaçãoseosprofessoresóbvio,queagentenãopode
obrigartámuitoclaroisso,masagentenãofariaumaindicaçãocomotánodocumentoda
congregaçãosobrenotas,nósfaremosaindicaçãosobreconceitosapenaseuTirarianúmero3
indicaqueafilosofiaseguerecomendaautilizaçãoapenasdeconceitoséissoobrigado.P
 rofa.
Taisa:táeuachoqueoLucasjáprecisousair,entãotambémIara,simeutambémachoque
concordoqueagentetemquemanteroSoponto12eutambémconcordoqueoSeFsejama
melhoramelhorformadeavaliarnessemomento,agoraemrelaçãoaopontotrês,gentesóqueria
dizerumacoisasóparaagentetentarpensarcomoéqueagentevaiencaminharissoemrelação
acongregação,queinicialmenteagenteconcordouláanteriormentequeaqueles40%deconteúdo
quefoiqueseriadadonéquandoagentetavamuitootimistaemrelaçãoàvoltaàsaulasagente
concordouqueos40%deconteúdonãoentrariamnãocontariamparaasavaliaçãoqueagoravirou
sofcompromissocomaqueles40%Tácertoeeutôquerendoveroseguintecontareunão
concordoquesejapartirdessaresoluçãomasagentecontarqueagentevaiestarfazendoessa
variaçãoquevaisersoufcertoemcimade60%doconteúdodadodoconteúdodadisciplina
porquedealgumamaneiraNósjátínhamosconcordadocomofatodequeaqueles40%Não
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contariamParaavaliação40%dasaulasnãopresenciaisentãoeutôdizendoissoporqueeuvejo
queseagentedizqueagentevaicontartudoquefoidadodesdeoinícioeuqueriaqueosalunos
vocêfalasseumpoucosobreissomaseuachoqueissopodecausarenfim,essaéminhaopinião
queagentemantémaquelecompromissodecontarcom60%doconteúdoparaavaliaçãoporque
nãoseiseestousendoclaro,Georgioquefalaragora.G
 eorgio: simnaéverdadenãoentendia
suapropostamasaodoMárciodoSFarespeitodoitemtrêsqueachouabsurdoaindamaisno
casoespecíficoapresentandoaminhadisciplinaqueachoqueelepodecriarproblemasNesse
contextoExatamenteporquefoiadministradasónaprimeirapartedosemestreentãoaDACtáme
cobrandodaquiadoisdiasparainserirasnotas.P
 rofa.Taisa: vocêtematéofinaldoano.P
 rof.
Georgio:éaprimeirapartedosemestrenãoeraosemestreinteiroéesseoproblema, então
nessecasoporexemplootempoentreajunçãodeinserçãodasnotasédeumasemana.P
 rof.
Márcio:desculpaéporqueoqueoGeorgiotádizendoépertinente,eurecebicomocoordenador
essacobrançaqueoGeorgioestárecebendo,tambémindicandoqueeletáemfaltaentãocoma
DAC,orestodaUnicampeagentemesmonãoentendiaquiloqueéummundoaparteelesacham
queauniversidadefazentendermasnãoétãoesperandoesseéumproblemasimplesqueforam
concentradosnaprimeirapartedosemestre,nãoestãosendocontempladaspeladiscussãotalvez
nemaPró-Reitoriasaibadissotádesculpasópradizerquevocêtemrazão.P
 rof.Georgio:sefor
paraseguirestadiretiva,eutenhoumasemanaemdaroconteúdofazeravaliaçãoeinseriras
notas,portantonãofazsentidotudoisso,masdepoiseuqueroconversarcomvocêMárcio,mais
porqueeunãoseioquefazerporqueagoraem2diaseunãovou.P
 rof.Márcio:VocêdaSouF
paratodomundo,depoisvocêdáumaavaliaçãomaisparafrente.P
 rof.Georgio:vocême
confirmaseeunãofaçonadavaisertrocado.P
 rof.Rafael:entãosevocênãocolocarnadatodo
mundovaificarcomFmasassimnãonãocustavabotarFláparatodomundotambémné, eu
achoqueagentepoderiatalveztomaressecuidadoporquevaiquealgumacoisadireitonaDAC
issocriaproblemaatoané, colocaoF.P
 rofa.Taisa:aFátimaperguntasepodeGraduação,então
simnédiscussãofoifeitaparapós-graduaçãonéRafaeleMárcio,essasdiretrizeselasvalempara
aposseparagraduaçãonémasassimlevandoemconsideraçãotudoissoqueagentejátávindo
apareceraquinéosprofessorestemdentroqueeudentrodessaessedocumentotemautonomia
Tácertopararesolveressasquestõestáachoquefoiumpoucoissoqueeuteriaatédizercomono
seucasoGeorgio,vocêvaicolocarFparatodomundoedepoisvocêdecidequandofazer
avaliaçãoenfim,aIaraelapediuparaverseodocumentodiscuteseparadoentãoissojáfoi
discutidoumpoucojuntonéEunãoseisecaberiaagoraapartirdessedocumentoagentediscutir
separadomas,IaraDeixaeuvoltaraquinoseupontoeuvouleraquioquevocêescreveuIaraàs
4:29,opontoumOkvamosadotarSFsim,euconcordocomvocêpelaredaçãoNaverdadeessa
propostamesmo.P
 rofa.Iara: ésóumpouquinhosóporqueopontoumOK,euviagentené
botaramnãovotandoodocumentodacongregação,euestousugerindoseguintejáquea
congregaçãonésecolocounesselugaraqui,vamosfazerumdocumentoeodocumentodiza
congregaçãoresolveagenteeosnossosalunosvãoestarorientadosmanjaasduascabeçasdo
ReiNãodáparaterduaséumoutroestãosaberqueméqueelesvãoseguirseodocumentoda
congregaçãoseéodocumentodafilosofiatôporqueagentefazumdocumentodafilosofiapara
ninguémtemdúvidadoquequenósvamosfazerentãoessaéminhapropostaapartirdoque
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pegandoeessespontosaquinéquedepoisqueoBrunoarepresentaçãodecenteoÁlvaroouseja
láquemquisercompararelevaitercomoentãooquequeeuestoupropondoqueagentefazum
encaminhamentodizendo,odepartamentodefilosofiadodiatalnéagentemantémaredaçãoque
táaquiporqueissoéumaresoluçãonãodependedagentené,doiseuestousugerindoquea
gentefazassimolhaqueagentefaçaumaredaçãodiferentedizendonósodepartamentode
filosofiaestoudeacordocomoMárcioaquiserialegaltôpropondoissoparavocêsdagenteentrar
emacordodeadotaroSouFcomoumtodonéseagentevotaissoaquiagoratámaravilhosomas
ébrutalSouFmaseuqueriadizerqueeunãoquero,euquerianãoaceitaressaredaçãodo2que
táaquiporquedojeitoquetáparecequetáindicandoquetodomundoqueparticipoutá
automaticamenteaprovadovamoslánéentãoopontodoissejaoseguinte;odepartamentode
filosofiavaiadotarosconceitosSeF,significaaprovadoporsuficienteSquevemláembaixoe
supostosignificaqueeutôpropondosuprimiroponto4.e2.P
 rofa.Taisa:deixaeuexplicaréqueo
ponto2temrelaçãoaosalunosqueparticiparamdocursomasnãovãoconseguirfazeravaliação
pormotivospsicológicosouporfaltadequetiveramcomplicaçõespsicológicasqueagentesabe
quesomostãoaíelesestãoparticipandoeelespormotivosxnãovãoconseguirentregaravaliação
fazeravaliação,o4meparecedizmaisrespeitoaquelaparte dosalunosqueagente
simplesmentenãosabeoqueaconteceucomeleselessimplesmentedesapareceramTácerto,
entãosãoaquelesalunosqueagentenãoconseguecontatoalunosqueagentenemsabese
estãoounãovamosnãocontinuarocursoentende,euachoqueéporissoquetemessesdois
pontos.P
 rofa.Iara:EuseiTaísamaspercebequenósjáestamosfazendoconcessãodemais
porqueéoseguintenaverdadejátáumtruqueaquinaverdadeissoaquitásignificandoaquilolá
queodiretorqueriadesdeocomeço,queeraaprovaçãoemmassanessecasoéoseguinteo
departamentodefilosofia,adotaremososconceitosaprovadoporSeF.Essaredaçãodoitem2
acabouorestoissoeuachoqueaúnicacoisaqueeuseiéqueorespeitoaomesmocasoque
vocêcitou.P
 rofa.Taisa: AgoravocêentendeuIaraagoraqueapresentaasatividadesparticipardo
cursomaschegalánofinalouporquepsicologicamentenãoestámaisconseguindoacompanhar
certoenãotrocoudisciplinaEntãomasvocêsabeagoraesseoutrocasodoalunoqueele
simplesmentenãoparticipadesdeoinícionuncaessetambémvaificarcomraivamaseuachoque
ofaltadeinformaçãocontemplaasduascoisaseuachoquedizerfaltadeinformaçãopodeser
bemdapessoaquenãoveiodesdeocomeçoquantoaquelapessoaquedesapareceunofinalem
algummomentofaltouinformaçãoeunãotôvendoapartirdequandoentãobastadizerFalta
informação.Agentetemduassituaçõesqueparticipandodocursocertoorestoagentenãosabeo
quetáacontecendocomessesalunosP
 rofa.Iara:eusótenhoeusótenho31eeutenho26Na
ativa.P
 rofa.Taisa: entãoeutenhovintedoisnaativaeeutenho36,decidirseagentevêsevocê
achaqueeutôpensandoparaosalunososalunososalunosserãoavaliadosconforme.C
 amila: 
desculpanãopedifalanemnadamasoqueestásendopropostoéquecadaprofessordecidevocê
vaidarnotaousevaiaceitaroconceitodeSFounãoseriabomentãoeaíteriaqueteruma
discussãoparaospróximosporqueassimseriaeunãoconcordoqueaquialgunssejamem
conceitoSFeoutrasnãoporqueoqueeuentendiqueaIaratáquerendoproporequetodos
aceitamconceitoSFqueeuachojustosimporquequenemeutavasecontandoproblemasDAC
tudomaisseforteratrelaçãodenotaissovaiteralgumproblemaparaoalunonofuturoporqueisso
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vaicomprarohistóricodeleentãoeuachoquenãoP
 rofa.Taisa:entãoCamilaissoPró-Reitoria
dissequenãovaicontarnohistóriconé.C
 amila: MasvocêdissequevaiterproblemadaFapespe
afinsousejadequalquerformaessanotavaiprejudicaroalunoemalgumponto.P
 rofa.Taisa:
deixaeufalargenteCamila,emrelaçãoaosprofessoresqueestãoaquisomosoDaniel,Rafael,
GeorgeoMárcioaIaraaFátima,tácertooLucastevequesairtambémeuacreditoqueoLucas
deixoubemclaroqueeleconcordacomessesconceitostambémtáoSilvioeuachoquenãoestá
nemdandodisciplinadegraduaçãoSenãomeenganonéRafael,quemnãotáaquiqueestá
dandoobrigatório,MarcoRuffinoentãoagenteteriaquefalarcomoMarcoRuffino,siméisso
Jorgepediuapalavraagora,issoéissotambémtemquedeixarclaroquedepartamentosópode
recomendarApesarqueseriainteressantetodomundoadotasseoSeoFeosprofessoresque
estãoaquinessareuniãoagoraconcordamcomissoestãodeacordocomissoentendeuCamila.
Camila:entendiporqueassimoqueoJoãotinhacomentadoeraduassoluçõeseaívocês
disseramquenãoseriapossívelmascomoelesaiuassimtentameesperarnéarespostadeleé
entãoporqueelefaloueletinhafaladoeletinhapensadodaseguintemaneiravercomosalunose
aítentadoseiláparaalgunsmasissoaíeuentendiquenãoépossívelentãoparecequeele
concordounesseconceitodeSeFentãosóqueriaeuconfirmar. P
 rofa.Taisa: issoésóo
professorRufinotácerto,masrepetindodenovoqueéissoagentenãovaipoderobrigaroRufino
afazeroqueagentequerseentendeu.C
 amila:seriabeminteressanteelevantaressapautana
próximareuniãosóparatercertezaseelepodeounãofazer.P
 rofa.Taisa:agentepodeconversar
comeletácertoecomoprofessorLucas,masosqueestãoaquitãogarantindoquevãoutilizaro
conceitoFouS,táagenteesperasóumpoucomeuDeuseutômeioperdidoaquiquejáveio
muitascoisasparaagentepoderentãotentarencaminhar,P
 rof.Georgio:podesersimachoque
duascoisasmuitobreveaCamilatemrazão,quetembemmaispesoseagentetaemmaior
número,masissoagenteprecisafalarcomquemnãotáaqui,masachoquenãovaiserimpossível
chegaremtodomundoconcordarcomisso,easegundaqueachoqueseriaimportanteum
documentododepartamentodefilosofiaemrelaçãoaoconceitoeexplicarcomoissopodeser
modificado,seicomamesmadisciplinaoferecidanopróximosemestreoucomoutrostrabalhos
relativosaessadisciplina,masachoqueagenteprecisadizeralgoarespeito.P
 rof.Rafael:com
licençaGeorgio,achoqueagentenãopodeofereceressaopçãoaindaporqueagentenãotem
garantiadequevaiSeraprovadaessaextensãodoprazopararetificaçãodequemtivercomFtá,
achoqueissoaindanãoéumapossibilidadevindoasereuachoumapossibilidadebacanamas
tambémdetodomodotemumaumacláusulalinhadizendoqueagenteprecisadizerquaisvãoser
osplanosderecuperaçãodesseFnasdisciplinasnãoeraelajátálánaresoluçãotambém
publicadaaquiagentevaiprecisardizerissoEaíeuachoqueénovamentenéNomomentode
umanegociaçãomascasoacasoemrelaçãoaosadultosqueagentepodeparticipardessa
negociaçãocomovemfazendonamedidadopossívelmasanossatentativatodaaquiessetempo
inteirodeconseguircriarumconsensoeagentevemconseguindofazerissoaíachoquevalea
penaagenteinsistenamesmatoadalánossabatalhafoijustamenteparaquenãofosseparaque
nósnãofossemosobrigadosaacatarumarecomendaçãoassimeoqueagentealegounofimdas
contasevejaagentetembomsensoagentesabeentenderasituaçãoetunãovaiagircomose
nadadissotivesseacontecidoqueissopermanecepermaneceÓbvioéparamostrartodosos
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demaisagentepodebuscarumentendimentonessesentidonão achoquehaveráresistênciaem
relaçãoaissoinclusivedosprofessoresquenãoestãoaquiagentejáfezessasondagem
anteriormenteGeorgeeeunosentidodeverificaraquelasdisciplinasquequesãoumpoucomais
complicadasasobrigatóriasconsultarosprofessoresemrelaçãoaaceitaçãodeumaeventual
avaliaçãoporconceitoenogeraltavatranquiloninguémnãoteveninguémqueseopõemnéOque
agentetáfazendoagoraéissoaindagrandedegarantirentãonaocasiãoagentepudesseiragora
agentetádizendodiferenteéessaeachoprincípiocontinuaomesmomastemesseFqueéum
coringaparaumasériedesituaçõesnãoprecisamepedirtodaselasmasdetodojeitoVejaa
interessanteaindainsistecomosalunosqueaquelesquenãoquiseremarriscarvaiquetranquem
adisciplinaquesaiamdadisciplinaachoqueagentedevecontinuardizendoissosimese
precaverdechegarsólánofinaldosemestresedepararcomumasituaçãodessetipoatéagoraos
imprevistosmaisdeurgênciasdeúltimahoraouelaestáaíparaissotambémeuachoqueagente
temdemaldecontarcomobomsensonévocêissoquenaalturamodernidadenéninguém
precisademaisotioquejátemagentepodepodelevaraínacomométodo.P
 rofa.Taisa: pessoal
entãoolhasó,paraagentetentarencaminharareuniãoéIaraeuvouproporéoseguinte,euacho
queagentetemqueescreverentãoseagenteforentãoescreverumacartaeuachoqueentão
nãoseisevocêconcordaeracomofatodequeagentepodeescreversubstituindoessetemtrêsa
queoprofessortemautonomiatambémparadecidiremrelaçãoaoconteúdoquevaiserquevai
fazerpartedaavaliaçãodoalunovocêachaquenãoachoquenão.Profa.Iara:euachoquea
gentetemninguémparaquequenósvamosdizerqueapessoatemliberdadedefazerumacoisa
sevejaseagentenãoacatadecisãodacongregaçãonósnãoacatamosadecisãodacongregação
queaprópriacongregaçãoretificounessedocumento,aliásvocêconcordaporqueamaioriadenós
nãotádandoauladesdequesempararP
 rofa.Taisa:masnãoiasairentãoeucomenteiissocom
Álvarovoutedizerumacoisa,comenteiissonareuniãodechefesdedepartamentoentendeu
quandooÁlvaroqueriacadavezcolocarmaisessacongregaçãoparafrenteeaíviramosalguns
professoresdisserammassevocêficarestendendomuitoesseprazoocursovaiacabaragente
vaitedartodoconteúdoeaindanãovaitersaídoresoluçãonenhuma.P
 rofa.Iara:Porqueque
vocêquerdizerqueosprofessorestêmliberdade,agentetemquedizerduascoisasparaos
alunos,desculpaeusóvoufalarmaisissodepoiseuficoquieta,agentetemquedizerparaos
alunososeguinte,osemestreterminanodiatalasnotasserãoSeFsenãopuderRatificaratéo
dia20estamosrecomendadoseagentevaibatalharporqueFsejaretificadaatéofevereiro2021
agentenãotemmaisnadaparafalar.P
 rofa.Taisa:simconcordocomvocêerasóqueriadizer
assim,inclusiveeujáfaleitudoissoparaosmeusalunosjádissequandoeuvouterminarminhas
aulasqualvaiseraavaliaçãoequalvaiserotempodaavaliação.P
 rofa.Iara:Entãoquevocêtá
querendonessedocumentoaquivamossimplificarlogoedeixarascoisaspingosnosis.P
 rofa.
Taisa:eunãoqueropublicarnessedocumentoeuqueroqueagenteescrevaumdocumentonosso
eachoqueéimportanteumdocumentonossoparaosalunosdeixaeutefalar,sóumaresposta
queeutivequandoeucoloqueiissonareuniãodechefededepartamentoTácertodequetinhaum
professorsedemorassemuitoparatomaressaresoluçãoquevocêvêacoisatácomoéboma
genteficarassimentrenósenfimessaresoluçãodaCongregação,eagorasimagentepodeter
maleabilidadedefazeroqueagenteentendedentrododepartamento.assimqueeuentenditá
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certoeuouviuarespostadotipoaoproblemaédoprofessorquepassoudos40%sabendoque
elenãopoderiapassareuviissodeprofessoresentendeu,dizendoseoprofessorpassoumaisde
40%dacargahoráriaproblemadeleelevaiterquevoltaredartudodenovo.P
 rof.Márcio:
desculpaeueuachoqueajáestáclarooposicionamentodaTaisa,quantoaoposicionamentoda
Iara,agentepodevotartambémisso,masachoqueagenteprecisaencerrar.P
 rofa.Taisa:tábom
eutôtentandoencontraraquiqualéapropostadeencaminhamentoescritodaIaradoitemtrês,
Iara.P
 rofa.Iara:aquivoucopiarecolardenovoéassim,odocumentoetemumigualcomotáné,
porquenãotenhoquedeliberarnodepartamentoeupossoescreverissoaqui,éodepartamentode
filosofiareunidododia24doseisde2020deliberounéouenfimrecomendadeliberoueuseilá
lembraqueosemestreterminanodiatalequeasnotas....Pontoum: épodeserlembramosque
nééissopontodoisdepartamentodefilosofiarecomendaosdocentesadotarSouFponto,nada
maisFqualificadocomosuficienteéfaltadeinformaçãoumafrasepontotrêstiraaíopontotrês,
viraoponto5.4tambémtiraporqueelejátáno2.5évamosbatalharnodepartamentodeFilosofia
evaiseempenharparaqueofpossaserretificadoatéofimde2021.Profa.Taisa:eupossosó
colocarumacoisinhanãoseisevocêsconcordamqueeutôpensandoissonaquestãodos
questionamentosdasegurançadosalunosdizeralgumacoisa,agentetiraopontotrêstudobem
nãotenhonadacontratiraroponto3tácerto,masagentedáalgumasinalizaçãoparaosalunos
decomovaiserfeitoqueconteúdovaiserlevadoemconsideraçãovocêentendequeeutô
querendodizerYara.P
 rof.Márcio:quandovocêdáoúltimoconteúdonofundovocêtádando
todoseleseuachoqueatéporissoémelhorevitarumtextoescritoporqueelepodeaoinvésde
seresclarecedorelepodesertornaracoisaaindamaiscomplicadaemaisoqueusaeueusou
princípiodaeconomia,sevamosretirareuachoquetáótimo.P
 rofa.Taisa:poisentãotá,aquicom
aIaraeusóqueriaassim,eusótavaachandoqueosalunospodemficarumpoucoinsegurosem
relaçãoaoquevaisercobradodelesounãomasenfimésótavaquerendoumpoucoevitaressa
insegurançaquevaivirdosalunosapartirdissosóissoentendemasaíeuachoquecada
professorsimpodeconversarcomasuaturmané,teraliberdadedefalarissoparasuaturma,eu
sóachoassimquepodeserqueissocausamaissegurançaparaosalunoseuentendotudoisso
quevocêestáfalandogenteeusótôpensandoemsegurançaquepossogerarparaosalunoseaí
elesvãoquererentendeufechamentossóevitarOsquestionamentosainsegurançaemrelaçãoao
conteúdonãomaséissovocêsachammelhorassimcadaprofessorConversacomasuaturmatá
eagenteretiraissoeunãoseisetemalguémdoCAFILaquiaindaporqueeuqueriaqueele
estivesseouvindotudoisso,temsimtáCamila,tábomassim,vocêentendeuné.C
 amila:Espera,
éo queestavasendodiscutidoagora,euachoqueseriainteressantesóentãovocêsfazeremum
arquivocompartilhadoaíarededessaforma,eaísealguémquisercolocaumcomentárioepode
serescrito,todomundopodeeditaressedocumento.P
 rofa.Taisa:éoseguinteeupassoissopara
todomundoenãoéparasercompartilhada,editadasóparainformar,odocumentodeacordo
certo,achoquesimedepoisagentedigitaissobonitinhomandaparavocês.C
 amila:aFátimaestá
comalgumadúvidanochatadecisãodareunião,podeserpodesereditada.P
 rofa.Taisa: não,
masnãoédedecisãodareuniãoformalmentenodocumento.P
 rof.Georgio:aperguntadaFátima
ésobreaplicaçãodasnotasde0a10oudevesernecessariamenteoS,éissonéFátima.P
 rofa.
Taisa:Fátima,émelhorvocêfalartalvez.Prof.Georgio:eraisso,sedevesernecessariamenteS
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ouumanotade0a10.P
 rofa.Taisa:entãoacho,queissoaíagenteteriaqueperguntarpara
Pró-reitoriadegraduação,maseuachoquetemqueserporSnéporqueseaPró-reitoriade
graduaçãojádissequevocêtemqueescolherumsistemaoutroquandovocêforretificarvocênão
temcomocolocarcincoparaumalunodeixaroSparaooutroentendeu,vocêestariadenovo
dentrodossistemasdequalquerformaachoqueissonãoéumacoisaquenós,nãonãotema
reprovaçãosealunonãoentregarnotempoqueelevaiteratéofinalde2021queagentetá
contando,seelenãoentregarnadaassimelepodeserreprovadoRafael.P
 rof.Georgio: doque
euentendiafaltaderetificaçãodoFviraumareprovação.P
 rofa.Taisa:senotempoagentenão
colocarnadaviraumareprovação,nãoviraumzeroentendeu.P
 rof.Rafael: Néentãomas,na
verdadevirareprovação,daítemumproblemanohistóricodoaluno,auniversidadeestá
imaginandoqueissonãovaiserexatamenteumfatorparaavaliar, táemqualqueroutrolugar
porqueissonãovaiestarnohistóriconãovaiimpactarnemumpoucoalunonéamedidatambém
foifeitapensandonocontrárionépensandonoalunoquetavaachandoqueseriaaprovadocom10
nomontededisciplinaeoCRsubiu. P
 rofa.Fátima:minhadúvidaéaseguintesenofinalde2021
agentevaimudarnotadeFparaSparaquemfezalgumacoisa,suponhaqueoalunonãofez
nadaoudesapareceuoumorreuseilá,elenãopodeficarcomessanotaindefinidamenteelevai
ficarcomzeroezeroénúmero,portantoterãoalunosqueterãoconceitoealunoszeradosque
terãonúmero,consequentementepodemisturarnúmerocomconceito,aindaqueessenúmeroseja
0Entãopodemisturarcom5,7com8.P
 rofa.Taisa: nãonãopodenaverdadeelenãovaificar
comonúmeropeloqueentendioFvaisersubstituídopeloinsuficientepeloI,entendeu.P
 rofa.
Fátima: MasnãoapagueiaquinodocumentoI.P
 rofa.Taisa:naverdadepeloqueeuentendié
issonãovaificarcomf,queenfimnésubstituídopeloiEaíautomaticamenteosistemavaifazer
issoseagentenãomudaressef. éporissoqueoestãofalandoassimosalunostêmqueter
consciênciadissoentendeuqueseFnãoéumadefiniçãoparasempreele,umahoravaivirar
algumacoisanétá.P
 rofa.Iara:eutôfazendoumapropostaderedaçãotá.P
 rofa.Taisa:tágente,
enquantaaIarafazessapropostaderedaçãoessaquestãodosminicursosentãopeloqueeu
entendieuachoqueagentetemqueelaboraressemelhor,népensarissomelhorporqueagente
tambémnãosabeaindacomoéquevaiseressaquestãodosegundosemestre,entãoeuqueria
pedirparaoCAFILseagentepudesseconversarumpoucomaissobreisso,sevocêstopamsea
gentenãodecidenadaefetivamentejáagora.P
 rof.Rafael:deixaeufalarrapidinho,eudisseentão
porqueeuachoqueissoimpactamuitomaisagraduaçãodoqueapósné,euconcordodagente
fazeressadiscussãoemoutromomentopeloavançadodahoraenfim,masacontecequeagente
nãotemmuitotempoparaissotá,naverdadeosprazosestãoinspiradoscomoeujáfaleiagente
jájáteriadeterfeitoalgumapropostaassimémascomoagentetavaenroscadoemoutrascoisas
naverdadenossareuniãosópodiaacontecermesmoagoranéentãoéumajustificativamaseu
pediriaparaagenteserumpoucorápidonissonãodeixonenhummodeloenfimeuachoquetalvez
sejaocasodepartirdaideiadequeéelaboraroqueagentevaifazernosegundosemestre
mestreradicalmentetánãosomarmaiscoisasmaisreelaboraçãoadiçãomenteenfimeaíagente
podepensarapartirdaínãotemhistóricodoqueaconteceuemoutrasoutroscursosemoutros
momentoscomoqueeudeixefezocursodogolpenésóparadarumaunidadetemáticade
existemexemplosquetemalgunsprofessoresquesemanifestaramfavoravelmenteaideiatem
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algunsexemplosdecoisasqueaconteceramnestesemestreagentepodepensartambémentão
assimeuproporiaqueagentefizesseumadiscussãocomaspessoasinteressadasnissotãologo
sejapossíveldáparagentedecidirEntãoseagenteabreparaissoOunãoinclusivepelosprazos
deretificaçãodagradeagenteaindatemalgumtempoagentetematémeadosdejulhoissoné
MaisoumenostrêssemanasEntãosepediriasóatençãoéissonãodariaparaagenteesperara
outrareunião.P
 rofa.Taisa:entãooquevocêsugereRafael,queagentegentefazumgrupoousei
láeufiqueipensandoqueosprofessoresqueachamquevãoquevãopoderparticipardesses
minicursosapesardagentesaberquedáumarespostasobreissoagoraaindaumpouco
complicadoporqueeuqueriasaberumpoucoadataqueagenteteriaparafazerisso.Prof.Rafael:
entãopartedopressupostodequeagenteaceitaosprofessoresqueestãoaquiseaindacorumde
queagentevaifazerumagradedosegundosemestreparagraduaçãocompletamenteforadoque
éoquesefaznormalmenteestamospartirdissoseelavaiserintegralmentediferenteOu
parcialmentediferentequaléoocritérioparaissoaídemandadiscussão,masoquejáépossível
dizerqueagentepartedeumarelaçãodagrade,entãocomosprofessoresqueestãoaquise
acharemqueissoéinteressantepontodevistadagraduaçãodotudooqueagentetiverpara
considerareuachoqueerahorademanifestaçãocasoessamanifestaçãosejafavoráveleu
proporiaqueagentediscutirseesseformatonoâmbitodacomissãodegraduaçãoFaeléissoeu
achoqueaíeuparoporaquievejocomoéquevocêsachamquevaleapenacaminhar.P
 rof.
Márcio: vocêtáfalandodeumarelaçãodagradeacercadasdisciplinasAseremministradasno
segundosemestredeumaformaradical,masagentetemqueentenderqueagenteobedeceao
PPPprojetopolíticopedagógicodocursoeesseprojetopolíticoporsuavezéelequeorientama
elaboraçãodasnossasgradessemestreasemestre,vocêsabemuitobemdisso.nãoeuseique
temqueentenderissoagentetemquetemquetemqueentenderquetalvezissonãosejapossível
eoPPPaprovadoetalvezeleestejafalandotambémmaseuprecisoparaosalunoseleprovar
váriasespéciesdentrodaUniversidademastambémConselhoEstadualdeEducaçãoEntãonós
nãopodemosdeixardeministrarasdisciplinasobrigatóriasdosegundosemestreenemonúmero
decréditosdeoptativasquenoscomprometemosaministrar. P
 rofa.Fátima:exatamenteporque
temosalunosqueprecisamseformar,entãoelesprecisamdadisciplina, nãodáparagente
simplesmentefalarnãoagoraagentevaifazeroutracoisanésãodisciplinasquevalemmenos
créditoseooutroporqueelesentraramemoutrocatálogoeelesprecisamseformarelesvão
entrarnapós-graduação,temmuitagentequetáescritonoprocessoseletivoeprecisaseformar, 
entãoeuachoqueumacoisaéasnossasobrigaçõescomnossoprojetopedagógicoquefoi
aprovadaemnúmerodeinstânciasoutracoisaéoquealgunsdenossosdosnossosprofessores
desejamfazercomoatividadeextraaíoutracoisa.P
 rofa.Taisa:eupossoentãoétentaragente
podetentarencaminharassimentãoessepontonúmero4nãoseiseoCAFILEntãoconcordaque
agentemantémagradeTácertoagentenãonãovaifazeragoraumarevisãocompletadagrade
Tácertoagentevaimanteressagradeparavocêsemestreeésobreaquestãodosminicursosa
princípioqueseeleeuachoquecadaosprofessoresnédisponíveiseointeresseinteressadosem
ofereceressesminicursosenfimorganizarminicursosnécomconvidadosdeForaenfimquefaça
issodiretamentejuntocomoCAFILaminhasóquestãoseissoforacontecernéeaídepende
muitodadisponibilidadedecadaumdosprofessoresvocêpodeenvolverospós-graduandos
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tambémnessesnessesminicursosaúnicaquestãoquevaificarabertoéoseguintesevaivaler
créditoounãonémasaícomooRafaeldisseagenteteriaqueabrirdisciplinaagentenãotem
muitotempohábilmaisparaabrirmaisdisciplinasnéentãotemessaquestãotambémdotempo
queagenteteriaparaabrirnovasdisciplinasné.P
 rofa.Fátima:entãoeudeixaeufalarumacoisa
euachoentãoqueEssasatividadesessaselasnãoprecisamsernecessariamenteapenasvia
CAfil,podemserviaCAFILcomoeraoCorujãonéqueeraumaatividadedeumaparceriaentreo
CAFILeacoordenaçãodegraduação,maseraumaatividadeextraepodeserfeitooseminário
juntocompós-graduaçãopodeterinúmerasformasoqueelesónãopodesemisturarcomagrade
dagraduação,porquesenãointerferememnossoregistro.P
 rofa.Taisa:cursosquesejamCorujão
façamissoné,masmantenhamdojeitoqueelatásemmexernagradedaformacomoelatátudo
bem.M
 arcelo: essescursosforamfeitospelosdocentessemcontribuir,CAFILbomquepelo
menoshouvesseumadivulgaçãoemmassadessesminicursosqueagentenãovaicontribuirpara
paramontarnocaso.Profa.Taisa: tábomdepoisagentepodepensarmaisparafrenteaíécomo
fazeressesminicursos,podementrarounãonaquelesaldosdoscréditosdeextensãonéRafael,
masaíeuachoqueissonãoinfluencianagrade.Prof.Rafael:créditosdeextensãonãovairolar
porenquantonãonéagentepodepensarporaípensaremoutrascoisasdeorganizar,osnossos
destinosnosegundosemestreeoutrosmasaítambémdeumaoutraquestãodealgumamaneira
nohistóricodosalunosmasnãonecessariamentecomcréditoné.P
 rofa.Taisa:entãoachoquea
gentepodeconversarcomCAFILdaquiparafrentetábom gente,aIarafezumasugestãode
redaçãoeuachoquevamosvotartodomundodeacordo:“odepartamentodefilosofiareunidano
dia24dejunhodecidiuporunanimidaderecomendaraosdocentesadoçãodosconceitosS
suficienteeFfaltadeinformaçãoesecomprometeasolicitaratualizaçãoparaDACparaque o
conceitoFpossaserretificadoatéofimde202,lembramosasalunas alunosqueadatalimite
paraencerramentodoprimeirosemestreédia31deagostoqueasnotaspoderãoserinseridoaté
19desetembro,porfimorientamosotrancamentodasdisciplinasatéodia20dejulhopara
aqueleseaquelasquenãopuderemparticipardasatividadesnãopresenciais”, todosdeacordo
Profa.Iara:temumafrasequeficouláparabaixoó,oplanoderetificaçãodoconceitoSserá
encaminhadoquandotivermosadatalimitepararetificação,siminclusivecomessapossibilidade
quesejafeitoatéintegralizaçãodoalunonémasenfimissoéumacoisaquenãocabeanósainda
decidirachoquetáoknéagente,euvoufazerissonodocumentoWordpassoissotudoparaos
alunostáeuachoqueissoficacomposicionamentotambémparaosalunosteremumaideiaentão
danossaposiçãocomodepartamentodiantedaresoluçãodacongregaçãonéeagentesempre
claroissodequeagentetemautonomiaparafazerissoemrelaçãoacongregaçãotánóstemos
autonomiaestábemclarojá,esobreopontourgentesóqueagenteeuvoudeixaroponto1a
genteparaagentetentaréindicaçãoqueosprêmiosdeZeferinoVáz,Graduaçãoeextensão,eu
achoqueeupediriaissoqueagentetentarresolverpore-mailsetudobemporvocês,essas
indicações,tácertobomentãoachoqueéissoSetiveremtododeacordoagentepodeterminar
CAFIL,TodosdeacordoaínoCAFILvocêsnãoreclamamqueaúltimareuniãodeCongregação
tevequase5horastábomentãovocêparou5horasdereuniãoúltimocônsulcomeçouàs9horas
eterminouàs8horasdanoite,tábomgenteentãoéissoéagoraatéagosto,entãotáemjulhoeu
achoqueagentenãovaiprecisarfazerreunião,C
 amila: Teriacomoconfirmarcomosprofessores
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quefaltaramcomoelesvãofazeremrelaçãoanotasomente,sóparasaberseelesvãoaderirou
nãoporqueissotambémvaipreocuparalgunsalunosné.P
 rofa.Taisa:vamosverissoenãovou
sabersesãotodosounãoosqueestãoaquieuseiquesimmasnãoconfirmoueofilhotambém
nãodenovoassimsódeixandomuitoclaroqueagentevaiconversarcomelestácertoeelemasa
gentetambémnãopodeobrigarelesanadatá,C
 amila:agentequerumarespostaparapoder
saberoqueelesdecidiram;P
 rofa.Taisa: entendimasrealmenteseoRufinoquiserusarnotaa
gentenãovaipoderfazernadaesealgunspresentesquisermudardeideiatambémo
departamentonãopodefazernadaentão,nãotemessaavocêtavaláevoltouporunanimidade
votoumudoudeideiaenãotemoquefazernãopoderecomendarésóissoagentenãotem
porquequandoagentedecideumacoisaeimpõevocêtemquemeobedecervocêvaireceber
umamultavocêvaireceberumaadvertênciavocêvaiserpunidoNãonãopodeentãonãotem
muitoencomendaagentecontacomtodomundonéagorarealmenteagentevaiconversarcomo
RuffinocomoLucas,queeuachoquesãoosdoisquenãoestãoaquiquetáandandolána
graduaçãoquedecidiunoSãoJoão,Entãotábompessoalobrigadopelaparticipaçãodetodose
eumandoaataaílogotábom. 
Nadamaishavendoatratar,foiencerradaareunião 
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Opresenteregistrofoilavradopormim,AlcebíadesRodriguesJunior_______________,Secretário
doDepartamentodeFilosofia,em24dejunhode2020. 
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