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Aos 17 de abril de 2019, às 14h, a plenária do Departamento de Filosofia, reunida na Sala Multiuso no Prédio da1
Administração do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, deliberou sobre os seguintes assuntos:2

3
1- Apreciação dos Registros da Reunião de 20 de março de 2019: a professora Taisa pergunta aos4

presentes se há alguma alteração a ser feita. É solicitada duas correções e feitos esclarecimentos em5
relação ao ponto 9, no qual o professor Márcio Damin informa que não foi possível lançar o edital do6
PRINT nas datas estabelecidas, ele informa que o edital será lançado na próxima semana,7
reestabelecendo as datas: processo ocorrendo até final junho e enviando os dados necessários dos8
contemplados para a PRPG até 15 de julho de 2019. Não havendo mais questões, o conteúdo foi9
aprovado pelos presentes por unanimidade;10

11
2- Informe da Biblioteca “Octávio Ianni”: A Diretora da Biblioteca, Valdinéa Petinari, relata sobre o12

funcionamento da biblioteca e sobre como tem feito hoje para estabelecer as prioridades nas13
compras de livros para a Biblioteca, através das informações coletadas dos programas de disciplinas14
disponibilizadas no site do IFCH. Informa também que é possível que é possível inserir sugestões de15
livros para compra através do site da Biblioteca ou enviando lista para os responsáveis do setor. Assim16
como, explica sobre os processos de doação de livros advindos da reserva técnica dos docentes. Após17
explicações, ela esclarece algumas dúvidas e recebe sugestões dos docentes presentes. Por fim, indica18
que encaminhará para a Secretaria do Departamento as informações apresentadas na reunião para19
que os docentes possam consultar quando necessário.20

21
3- Alteração da Representação do DF junto à Comissão de Publicações do IFCH: O professor Márcio22

informa que já está a bastante tempo como representante do Departamento na Comissão de23
Publicações e solicita substituição. Após discussão, indicam-se a professora Taisa para assumir seu24
lugar e a continuidade da professora Fátima Évora na comissão. As indicações são aprovadas por25
unanimidade.26

27
4- Criação do Centro de Pesquisa na área de Filosofia Política: A professora Yara abre o ponto indicando28

que os professores da área de Filosofia Política têm pensado na criação de um Centro de Pesquisa,29
que englobaria a formalização de um grupo já existente e que conta com a participação de docentes30
de outras Universidades e contaria com os seguintes docentes do Departamento e seus respectivos31
orientandos: Yara Frateschi, Monique Hulshof, Rafael Garcia e Inara Marin. O Regimento do Centro32
segue os mesmos princípios aprovados para o CEPETeC. Após as devidas explicações pedido de33
criação do Centro é aprovado por unanimidade.34

35
5- Graduação: Credenciamento do Pós-Doc Francesco Ferrari para orientar projeto de PIBIC do aluno36

André Alves: Reginaldo informa que o referido Pós-Doc procurou pedindo para orientar o projeto.37
Após discussão é evidenciado que não é necessário aprovar no departamento o vínculo, tendo em38
vista que qualquer pesquisador e docente regularmente vinculado à Unicamp pode assumir39
orientação de Iniciação Científica. Deste modo, o ponto é retirado de pauta, tendo em vista que a40
autorização não é necessária.41

42
6- RD´s da Pós-Graduação: Prova de Línguas no Processo Seletivo de Pós-Graduação 2019/2020 –43

certificados e alunos optantes: a representante Bárbara abre o ponto informando que houve reunião44
dos alunos de graduação e pós para debater as alterações propostas aprovadas na última reunião de45
Departamento, na qual não seria mais realizada prova de línguas pelo PPGF e sim utilizado certificados46
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com base na mesma tabela aprovada pelo PRINT. Após discussão, evidencia-se que é necessário rever47
a decisão para amadurecer a questão, tendo em vista que os certificados e provas externas tem um48
custo alto envolvido. Decide-se, portanto, manter o modelo adotado até ano passado para este49
processo seletivo e é indicada a formação de uma comissão para analisar o desenvolvimento da50
questão este ano, assim como para formular proposta de alteração para o próximo ano, indica-se que51
ela seja composta por professores que já seja responsável em formular as provas a serem aplicadas. A52
Comissão será formada pelos professores: Yara (Inglês), Alemão (Rafael), Francês (Enéias) e Giorgio53
(Italiano), para representar os discentes é indicado o representante Pedro. A proposta é aprovada por54
unanimidade55

56
7- Pós-Graduação: Edital e Calendário do Processo Seletivo do PPGF: O professor Márcio informa que,57

tendo em vista a proposta votada anteriormente, o edital não sofrerá alterações para além da58
atualização do calendário. É proposta as seguintes datas: Inscrições - 01 a 15 de julho;59
Encaminhamento de projetos para os professores - 22 de julho; Divulgação da pré-seleção – 14 de60
agosto; Entrevistas – de 26 a 30 de agosto; Prova de Línguas – 11 de setembro; Publicação do61
resultado final – 18 de setembro. Em relação a Comissão de Seleção, é pré-indicada a necessidade de62
alterar alguns membros, porém a mesma será definida na próxima reunião de Departamento. As63
propostas são aprovadas por unanimidade.64

65
8- Pós-Graduação: Credenciamento da Pós-Doc Ekaterina Koubychkina para ministrar disciplina em66

conjunto com o professor Marcelo Coníglio: O professor Márcio que se trata de Pós-Doc que acaba de67
receber bolsa através do CLE, porém que ainda está em processo de formalização. Deste modo, não é68
possível aprovar o credenciamento até que ela esteja devidamente vinculada junto à Unicamp. Após69
discussão, indica-se que seja trazido novamente para aprovação do credenciamento assim que a70
mesma tenha toda a documentação para tanto. Após estes esclarecimentos, este ponto é retirado de71
pauta para ser reinserido em pauta de reunião oportuna.72

73
9- Pós-Graduação: Credenciamento do Pós-Doc Alfredo Roque para ministrar disciplina em conjunto com74

o professor Walter Carnielli: O professor Márcio que Alfredo Roque ainda não entregou a versão final75
de sua tese, portanto, tecnicamente ele ainda não é Doutor. Deste modo, não é possível aprovar o76
credenciamento até que ele tenha entregue a versão final da tese e tenha ocorrido a homologação de77
seu título, assim como que esteja devidamente vinculado como Pós-Doc ou Pesquisador Colaborador78
junto à Unicamp. Após discussão, indica-se que seja trazido novamente para aprovação do79
credenciamento assim que o mesma tenha as condições necessárias para ingresso e a documentação80
para tanto. Após estes esclarecimentos, este ponto é retirado de pauta para ser reinserido em pauta81
de reunião oportuna.82

83
10- Pós-Graduação: Credenciamento como professor visitante do Professor Doutor Luiz Atur Pagani no84

PPGF para ministrar aulas no 2º semestre de 2019: Reginaldo informa que trata-se de docente que já85
é visitante atualmente junto ao PPGF, porém seu vínculo tinha duração de 12 meses, contados a partir86
de seu credenciamento, em setembro de 2018. Deste modo, é necessário prorrogar seu vínculo até87
final de 2019 para que ele não se encerre antes de ter terminado de fato sua participação junto ao88
PPGF. A renovação do credenciamento é aprovada por unanimidade.89

90
11- Pós-Graduação: Credenciamento do Professo Doutor Breno Andrade Zuppolini no PPGF: aprovado por91

unanimidade;92
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93
12- Pós-Graduação: Elaboração do projeto para concorrer ao edital CAPES/COOPBRAS: o professor Márcio94

explica que trata-se de uma proposta de convênio lançada pela CAPES com o intuito parecido com o95
PRINT, porém que prevê o financiamento de atividades com Universidades do Sul político. Deste96
modo, é necessário pensar em Universidades com as quais o PPGF já estabelece ou tem interesse em97
estreitar relações, assim como, indicar Universidade parceira no Brasil para contribuir no projeto.98
Deste modo, são sugeridas as seguintes Universidades Internacionais: no México – UNAM; na99
Argentina – Universidade del Rosario, Universidad Nacional de Córdoba e a UBA; Colombia –100
Universidad de los Andes; Chile – Universidad de los Andes e Universidad Católica; Uruguai:101
Universidad Montevideo. Em relação às universidades no Brasil, sugere-se que, caso o mais102
interessante seja se unir a um programa de Filosofia já consolidado, que o PPGF da UFRGS é o mais103
indicad. Caso o indicado seja também indicar uma Universidade no Brasil que ainda esteja se104
consolidando, a UFAM é a mais indicada. Para compor a comissão que fará o projeto e conversar com105
as Universidades, indicam-se os professores Lucas e Daniel. As propostas são aprovadas por106
unanimidade.107

108
13- Aprovação de pedido de ingresso no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPPD) de Joaquim Eloi109

Cirne sob supervisão do Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódio: aprovado por unanimidade;110
111
112

Expediente da Chefia de Departamento: 1) a professora Taisa informa sobre a chegada do novo bolsista SAE,113
Marcelo Xavier, ele ajudará na atualização e dinâmica do site.; 2) Também informa sobre o cartão institucional,114
que será confeccionada nova leva de cartões, e pergunta se há interessados. O professor Rafael e a professora115
Inara demonstram interesse em obter os cartões; 3) A professora Taísa fala sobre a recertificação e a proposta116
que será encaminhada pela Direção do IFCH para a PRDU. 4) Por fim, informa sobre a nova previsão de117
encerramento das obras no prédio de Centros e Núcleos, que está prevista para Junho/Julho de 2019 e que a118
transferência dos bens para as novas salas dos Centros deverão ser feitas pelos docentes e pesquisadores de119
cada centro e acompanhadas pelo Reginaldo.120

121
Expediente da Coordenação de Graduação: não há.122

123
Expediente da Coordenação de Pós-Graduação: não há124

125
Expediente Docente: não há.126

127
Expediente da Representação Discente da Pós-Graduação: não há128

129
Expediente da Representação Discente da Graduação: não há.130

131
132
133

PRESENTES NA REUNIÃO134
DOCENTES:135
DANIEL OMAR PEREZ;136
ENÉIAS JÚNIOR FORLIN;137
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA;138
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GIORGIO VENTURI;139
LUCAS ANGIONI;140
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;141
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO;142
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO;143
MARCOS SEVERINO NOBRE;144
MONIQUE HULSHOF;145
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;146
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;147
YARA ADARIO FRATESCHI;148
DISCENTES:149
MAHAN VAZ SILVA (GRADUAÇÃO);150
BÁRBARA THAÍS ABREU DOS SANTOS (PÓS)151
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:152
SÍLVIO SENO CHIBENI (JUSTIFICADO);153
WALTER ALEXANDRE CARNIELLI (LICENÇA PRÊMIO);154

155
O presente registro foi lavrado por mim, Reginaldo Alves do Nascimento _______________, Secretário do156
Departamento de Filosofia, em 17 de abril de 2019.157


