
 Departamento de Filosofia-UNICAMP 
 Ata da reunião de 28 de Abril de 2021 

 Aos  vinte  e  oito  dias  do  mês  de  abril  de  2021,  às  14h,  reuniu-se,  via  plataforma  do 
 Google-Meet,  a  plenária  do  Departamento  de  Filosofia.  Iniciada  a  reunião  o  Professor  Marco 
 Ruffino, que presidiu a reunião, cumprimentou os presentes apresentando os pontos de pauta. 

 Expediente  da  Chefia:  O  Prof.  Marco  Ruffino  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  todos  pela 
 confiança  ao  indicá-lo  para  o  cargo  da  Chefia  e  que  irá  tentar  responder  da  melhor  forma 
 possível  durante  esses  dois  anos.  Em  seguida,  a  Profa.  Taisa  solicitou  que  fosse  providenciada  a 
 atualização da informação sobre a chefia e Comissão de Graduação no site do Departamento. 

 Expediente da Graduação:  não há. 

 Expediente  da  Coordenação  de  Pós-Graduação:   O  Prof.  Márcio  comunicou  informe  de  que  a 
 PRPG iria re�rar a recomendação de ministrar disciplinas de língua estrangeira. 

 Expediente  dos  Docentes:     A  Profa.  Yara  comunicou  dois  pontos:  1.  Durante  a  Calourada  do 
 CAFIL  2021,  com  o  tema  “Racismo  Cultural”,  houve  uma  invasão  da  sala  da  palestrante 
 convidada  Profa.  Ka�uscia  Ribeiro  que  foi  atacada  com  ofensas  racistas  e  sexistas.  Foi  publicada 
 uma  carta  do  CAFIL  e  o  Núcleo  de  Consciência  Negra  repudiando  o  ato,  bem  como  uma  nota 
 conjunta  da  Direção  do  IFCH  e  da  Chefia  do  DF.  A  Profa.  Yara  sugere  acionar  o  CCUEC  para 
 rastrear  e  localizar  os  responsáveis  por  estas  ações.  2.  Relatou  sobre  a  reunião  do  “G27”  da 
 CAPES  concernente  à  atribuição  de  pontos  na  avaliação  dos  programas  em  casos  de  ar�gos  em 
 coautoria de orientador e orientandos. 

 Expediente da Representação Discente:  não há 

 Ordem do Dia: 

 1.  Aprovação da ata do mês de março de 2021 e da ata do mês de novembro 2020; 
 2.  Referendar a Eleição dos representantes Discente na Pós-Graduação a par�r de 2021 a 

 saber:  Bruna Mello - �tular e  Sarah Bonfim -  suplente; 
 3.     Indicação dos representantes �tulares e suplentes para o Conselho Cien�fico do CLE; 
 4.  Aprovação de pedido de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (PPC) do 

 Prof. Dr. Francisco Prata Gaspar - sob a supervisão da Profa. Dra.  Monique Hulshof   de 
 01/08/2021 a 31/07/2022; 

 5.   Aprovação de pedido de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (PPC) do 
 Prof. Dr. Louis de Freitas Richard Blanchet - sob a supervisão da Prof. Dr.  Enéias Junior 
 Forlin    de 01/06/2021 a 01/06/2023;  

 6.  Escolha da candidatura para o prêmio CAPES-Resultado; 
 7.  Definição de períodos de afastamentos longos para missão no exterior (pós-doc);  
 8.  Solicitação do Prof. Giorgio Venturi de afastamento entre os dias 15 junho e 15 

 dezembro de 2021, para pesquisa na Universidade de Konstanz (Alemanha) para uma 
 Humboldt Fellowship. Em anexo uma carta com o pedido;   

 9.  Calendário e formulário atualizado para avaliação das disciplinas (Prof. Rafael Garcia);  
 10.  Discussão sobre curricularização da extensão - (Prof. Rafael Garcia); 





 Discussão da Pauta: 

 Ponto  1:   Foi  solicitado  aos  presentes  a  aprovação  da  ata  do  mês  de  março  de  2021,  tendo  sido 
 a  mesma  aprovado  pela  maioria  dos  presentes  com  uma  abstenção  do  Prof.  Silvio  Chibeni  que 
 alegou  não  estar  presente  nesta  reunião.  Em  relação  à  ata  do  mês  de  novembro  que  incluía 
 uma  nota  de  repúdio,   o  Prof.  Marco  Ruffino  leu  um  documento  sobre  o  posicionamento  da 
 Chefia  do  DF  sobre  notas  como  esta:  “  A  atual  Chefia  do  DF  (iniciada  em  1/04/2021)  entende 
 que,  em  casos  de  conflitos  e/ou  comportamentos  que  pareçam  inadequados  aos  demais 
 colegas  e  estudantes,  moções  de  repúdio  propostas  por  colegas  contra  colegas  (como  a  que 
 estamos  considerando)  não  são  o  caminho  adequado,  a  menos  que  tenham  sido  esgotados 
 todos  os  canais  ins�tucionais  e  de  diálogo.  No  meu  entender,  notas  como  esta,  em  lugar  de 
 ajudar,  tendem  a  piorar  a  situação  e  tornar  ainda  mais  insalubre  o  ambiente  de  trabalho,  e  não 
 apenas  para  os  que  estão  diretamente  envolvidos.  Com  todo  o  respeito  aos  que  pensam  de 
 maneira  diferente,  tenho  como  uma  espécie  de  impera�vo  categórico  a  prioridade  do  diálogo  e 
 da  conversação  exaus�va  no  ambiente  acadêmico  com  colegas  e  estudantes  antes  de  propor  e 
 publicar  qualquer  �po  de  nota  ou  manifestações  (exceto  em  casos  claramente  criminosos,  como 
 vimos  há  pouco  na  calourada  do  Cafil).  Foi  por  esta  mesma  razão  que  acatei  a  sugestão  feita 
 pela  Ouvidoria  da  UNICAMP  e  conclamei  os  envolvidos  no  infeliz  episódio  da  reunião  de 
 outubro  a  tomarem  parte  em  uma  Câmara  de  Mediação,  em  que  especialistas  em  mediação  de 
 conflitos,  com  treinamento  tanto  na  parte  psicológica  quanto  jurídica,  ouvem  as  duas  (ou  mais) 
 partes  de  maneira  imparcial,  tentando  juntar  as  peças  de  uma  maneira  que  já  não  está  mais 
 visível  aos  envolvidos  no  conflito.  O  propósito  destas  Câmaras  é  restabelecer  pelo  menos  a 
 convivência  profissional  de  maneira  aceitável,  evitando  uma  escalação  desnecessária  de 
 conflitos.  É  este  meu  posicionamento  neste  caso  em  par�cular.  Tivemos  também  no  DF  alguns 
 casos  análogos  no  passado,  protagonizados  por  outros  atores,  e  existe  a  possibilidade  de 
 ocorrerem  outros  no  futuro.  Mas  este  será  sempre  o  posicionamento  que  terei  na  Chefia  em 
 casos  como  este  ”.  Logo  após  foi  colocado  em  votação,  tendo  sido  a  ata  do  mês  de  novembro  de 
 2020  aprovada  pelos  presentes  com  as  seguintes  3  abstenções:  Prof.  Enéias,  Prof.  Daniel  Perez 
 e  Prof.  Silvio  Chibeni.  Ponto  2:  Referendar  eleição  de  representação  discente  de  Bruna  Mello  e 
 Sarah  Bonfim;  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  3:     Indicação  dos  representantes  �tulares  e 
 suplentes  para  o  Conselho  Cien�fico  do  CLE,  Prof.  Silvio  Chibeni  (�tular)  e  Prof.  Marco  Ruffino 
 (suplente);  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  4:   Solicitação  de  vínculo  no  Programa  de 
 Pesquisador  Colaborador  (PPC)  do  Prof.  Dr.  Francisco  Prata  Gaspar  -  sob  a  supervisão  da  Profa. 
 Dra.  Monique  Hulshof  ,  de  01/08/2021  a  31/07/2022;  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  5  : 
 Solicitação  de  vínculo  no  Programa  de  Pesquisador  Colaborador  (PPC)  do  Prof.  Dr.  Louis  de 
 Freitas  Richard  Blanchet  -  sob  a  supervisão  da  Prof.  Dr.  Enéias  Junior  Forlin  ,  de  01/06/2021  a 
 01/06/2023;  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  6  :  Comunicação  da  escolha  da  candidatura 
 para  o  prêmio  CAPES-2021  pela  Comissão  formada  pelo  Prof.  Rafael,  Prof.  Giorgio  e  Prof. 
 Daniel;  foram  inscritas  4  teses  e  o  candidato(a)  selecionado  foi  Gilson  Olegário.  Ponto  7:  
 Sugeriu-se  a  suspensão  do  item  7,  com  proposta  de  retomar  a  discussão  nas  próximas 
 reuniões,  levando  em  conta  a  atualização  das  demandas  da  afastamentos.  Ponto  8:  
 Autorização  para  afastamento  pelo  período  de  6  meses  do  Prof.  Giorgio  no  segundo  semestre 
 de  2021;  foram  levantadas  preocupações  concernentes  à  carga  didá�ca  (sobretudo  na 
 graduação)  no  período  pretendido  pelo  Prof.  Giorgio;  o  Prof.  Daniel  Perez,  que  havia 
 anteriormente  reservado  este  mesmo  semestre  para  seu  afastamento,  se  ofereceu  para  trocar 
 de  lugar  com  o  Prof.  Giorgio  na  fila  de  afastamentos  e  assumir  sua  carga  didá�ca;  aprovado  por 
 unanimidade.  Ponto  9:  Aprovado  por  unanimidade  ,  com  a  incorporação  de  sugestões  de 
 pequenas  mudanças  no formulário.  Ponto  10:  Devido  ao  adiantado  da  hora,  acordou-se  que 
 este  ponto  seria  deixado  para  a  próxima  reunião,  com  a  sugestão  de  criação  de  um  GT  para 
 elaborar a proposta do DF. 





 Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Prof.  Marco  Ruffino,  agradeceu  a  todos  os  presentes 
 encerrando a reunião. 

 P  RESENTES  NA  R  EUNIÃO 

 D  OCENTES  : 
 D  ANIEL  O  MAR  P  EREZ  ; 
 E  NÉIAS  J  ÚNIOR  F  ORLIN  ; 
 G  IORGIO  V  ENTURI  ; 
 M  ÁRCIO  A  UGUSTO  D  AMIN  C  USTÓDIO  ; 
 M  ARCO  A  NTONIO  C  ARON  R  UFFINO  ; 
 M  ARCOS  S  EVERINO  N  OBRE  ; 
 M  ONIQUE  H  ULSHOF  ; 
 R  AFAEL  R  ODRIGUES  G  ARCIA  ; 
 S  ILVIO  S  ENO  C  HIBENI  ; 
 T  AISA  H  ELENA  P  ASCALE  P  ALHARES  ;  
 Y  ARA  A  DARIO  F  RATESCHI  ; 
 D  ISCENTES  : 
 Bruna Melo (RD Titular) 
 Marcelo Xavier (RD Titular) 
 Sarah Bonfim (Suplente) 
 A  USÊNCIAS  J  USTIFICADAS  : 
 L  UCAS  A  NGIONI  ; 
 M  ARCELO  E  STEBAN  C  ONIGLIO  ; 
 F  ÁTIMA  R  EGINA  R  ODRIGUES  É  VORA  ; 

 O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebiades  Rodrigues  Jr.  _______________,  Secretário 
 do Departamento de Filosofia, em 28 de abril de 2021. 




