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Aos 20 de março 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 21 de novembro de 2019: a professora Taisa pergunta aos4

presentes se há alguma alteração a ser feita. Não havendo alterações, o conteúdo foi aprovado pelos5
presentes por unanimidade;6

7
2- Alterações no Catálogo da Graduação em Filosofia: A professora Monique explica que é necessário8

fazer alterações nos vetores das disciplinas de Monografia e Estudos Dirigidos, para que assim sejam9
contabilizadas as horas de trabalho docente. Esta alteração não significará alteração no número de10
créditos ou na estrutura atual da disciplina. Também solicita aprovação da criação de disciplinas11
sequenciais na área de Lógica (Lógica 2, 3 e 4). Durante a discussão sugere-se de criar ênfases no12
curso de Filosofia nas áreas de Lógica, Estética, Clássicas e Educação, tendo em vista existe interesse13
tanto de docentes quanto de alunos em estabelecer esta relação acadêmica entre os cursos de14
Filosofia e de Unidades relacionadas (IEL, IA, IMECC e FE). As alterações e sugestões são acatadas por15
unanimidade pelo colegiado e é formada uma comissão com os professores Giorgio, Márcio, Taísa e16
Monique para discutir a criação das ênfases e estabelecer os diálogos com as demais unidades.17

18
3- Abertura de Concurso Público para vaga de Professor Titular junto ao Departamento de Filosofia -19

definição de área e disciplina ou conjunto de disciplinas concursáveis. Interessado: Prof. Dr. Sílvio20
Chibeni: A professora Taisa informa que uma vaga de professor titular foi disponibilizada para o IFCH21
e, pela ordem dos docentes que podem concorrer no IFCH, o próximo da lista é do Departamento de22
Filsofia, o professor Sílvio Chibeni. Após consultas, o Departamento demonstrou interesse na abertura23
de um concurso para professor Titular do Departamento e sugere a abertura na área de “Lógica,24
Epistemologia e Filosofia da Linguagem”, nas disciplinas HG304 - Teoria do Conhecimento I e HG51625
Epistemologia da Física. A proposta de área e de disciplinas são aprovadas por unanimidade.26

27
4- Solicitação de Licença Prêmio para o segundo semestre de 2019 pelo Prof. Dr. Sílvio Chibeni: o pedido28

é aprovado por unanimidade.29
30

5- Vínculo Institucional da Profa. Dra. Inara Marin: A professora Inara abre o ponto explicando que tem31
tido dificuldades de pedir financiamento junto à FAPESP devido ao caráter de seu vínculo, pois a32
FAPESP não tem aceito alegando que ela não tem vínculo empregatício com a UNICAMP. A professora33
demonstra preocupação principalmente pelo fato que seus alunos não têm conseguido financiamento34
ou bolsas de estudos, o que pode prejudicar suas formações. Os demais docentes demonstram35
preocupação com esta questão e formarão uma comissão para conversar na FAPESP sobre a assunto.36

37
6- Moção de apoio do Departamento para essas diretrizes para o combate ao assédio moral e sexual nos38

PPG's de Filosofia: A professora Monique explica o ponto e que o texto é fruto das discussões do GT39
da ANPOF. O apoio é aprovado por unanimidade.40

41
7- Pós-Graduação: Coleta CAPES: O professor Márcio informa como foi o processo do Coleta CAPES42

referente aos dados de 2018 e das dificuldades enfrentadas, também fala que foram chamados dois43
bolsistas estudantes de Filosofia a mais para ajudar no processo, o que resultou numa boa coleta dos44
dados. Isto porque, por serem alunos da área, tinham grande facilidade em procurar os dados na45
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fonte. O professor informa também que haverá uma reunião dos Coordenadores na CPG na próxima46
semana para discutir o processo coleta de todo os programas do IFCH.47

48
8- Pós-Graduação: Verba do PROEX: O professor Márcio informa que a CAPES ainda não anunciou de49

quanto será o valor e quando disponibilizará o dinheiro referente à 2019. Deste modo, o dinheiro50
disponível ainda é o que resta de 2018, o que totaliza o valor de R$60.000,00. Após discussões é51
definido que a verba será gasta prioritariamente em auxílios, em caráter de complementação, para52
eventos, em especial internacionais. Destina-se, para este fim, o valor de R$35.000,00. O restante do53
valor, R$25.000,00, será destinado para financiar as bancas. Após discussão, a proposta é aprovada54
por unanimidade.55

56
9- Pós-Graduação: Edital do PRINT para alunos: O professor Márcio informa que o financiamento e a57

saída do país dos alunos serão centralizados pela Reitoria, sendo disponibilizadas 2 vagas para alunos58
da Filosofia, e é necessário formar a banca de seleção. Indica-se o professor Lucas e a discente59
Bárbara, externos ao PPGF indicam-se os docentes externos ao IFCH: Isabella Tardin, Bento Prado60
Neto, Edgar Marques, Flávio Ribeiro, Marcio Seligmann-Silva e Lia Levy, os mesmos serão consultados.61
Assim como será feita consulta para os docentes do PPGF que não terão orientandos concorrendo,62
para que componham a banca de seleção. O processo seletivo deverá ocorrer entre 20 e 29 de maio e63
no dia 30 de maio deverá ser publicado o resultado deste processo. Os períodos considerados ideais64
para dos estudantes do PPGF são entre outubro e dezembro de 2019 e janeiro e março de 2020. Após65
discussão, as propostas de banca e datas para o processo de escolha é aprovado por unanimidade.66

67
10- Pós-Graduação: Banca para escolha das dissertações e teses para o prêmio CAPES e ANPOF: O68

professor Márcio informa que é necessário formar a comissão para análise das teses e dissertações69
defendidas em 2018 para os prêmios CAPES e ANPOF. Após discussão, indicam-se os professores70
Lucas, Giorgio e Inara como titulares e professoras Fátima, Yara e Monique como suplentes. A71
proposta de banca de avaliação é aprovada por unanimidade.72

73
11- Indicação de membros do DF para compor o Conselho Científico do CLE: a professora Taisa informa74

sobre o ofício encaminhado pelo CLE. Sugere-se os professores Marco Ruffino, como titular, e Silvio75
Chibeni, como suplente, para ocuparem como membros o Conselho Científico do CLE. Assim como a76
professora Ítala Loffredo D’Ottaviano, como titular, e Zeljko Loparic, como suplente, para também77
ocuparem as vagas do referido conselho, na condição de ex-diretores do Centro. As propostas são78
aprovadas por unanimidade;79

80
12- Aprovação de pedido de ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador (PPC) de Thiago Dias da81

Silva sob supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Júnior: aprovado por unanimidade;82
83

13- Aprovação de pedido de ingresso no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPPD) de Joaquim Eloi84
Cirne sob supervisão do Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódio: aprovado por unanimidade;85

86
Pauta Suplentar:87

88
1. Graduação: Número de vagas para ingressantes indígenas: A professora Monique informa que é89

necessário informar novamente quantas vagas serão oferecidas para o vestibular indígena de90
2019/2020. Define-se que será mantido o número disponibilizado anteriormente, 2 vagas.91
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92
2. Renovação de vínculo, devido à reativação de bolsa FAPESP, no Programa de Pesquisador Pós-93

Doutorado (PPPD) de Roberto Grasso sob supervisão do Prof. Dr. Lucas Angioni: aprovado por94
unanimidade;95

96
3. O professor Walter solicita inclusão de ponto durante a reunião: o professor Walter Canielli informa97

que irá se aposentar em maio de 2019 e que tem encontrado algumas dificuldades junto à FAPESP98
para que possa regularizar seus projetos, após sua aposentadoria, para que tenham como sede o CLE.99
Indica-se que será formalizada uma carta pelo Departamento para solicitar que a Direção e a Reitoria100
declarem que o professor está alocado também no CLE e que pode realizar trabalhos em toda a101
Universidade, assim podendo pedir autorização da FAPESP alocar seus projetos no Centro.102

103
104

Expediente da Chefia de Departamento: 1) a professora Taisa informa sobre as movimentações que105
aconteceram durante o recesso, explica sobre o pedido da reitoria de fechar o Departamento de Demografia,106
por este por não ter o número de docentes suficientes para manter o Departamento. A professora explica que107
a direção e a Chefia tem pensado soluções e que foi proposto abrir uma modalidade no curso de Ciências108
Sociais sob responsabilidade do Departamento, tendo em vista que hoje o principal foco deles são em109
disciplinas de serviços e Pós-Graduação; 2) Também informa sobre o pedido da Reitoria de encaminhar o110
plano de reposição de vagas do Instituto, com o intuito de justificar a liberação de mais vagas para o IFCH.111
Com isso, os departamentos fizeram previsões em cima da demanda da Graduação, porém, caso a Reitoria112
libere as vagas solicitadas, a ordem de contratação será feita de acordo com a que for determinada em113
reunião Departamental e não a que foi utilizada na justificativa do documento enviado; 3) Em decorrência114
deste processo, a professora Taisa sugere que seja retomada a discussão para definir a ordem de contratações115
na Filosofia, lembrando que hoje na fila existe uma vaga para a área de Filosofia Antiga e, em seguida, a Lógica;116
4) O Departamento conseguiu uma bolsa SAE que servirá para organizar o site do Departamento.117

118
Expediente da Coordenação de Graduação: 1) Está aberto o edital para professor visitante, a professora119
Monique solicita aos docentes que tenham indicação de professores visitantes que enviem as propostas o120
mais rápido possível; 2) O orçamento para o a Graduação foi cortado pela metade, deste modo, será feito pela121
Coordenação um planejamento para o uso racional desta verba, sendo que serão lançados editais para122
solicitação de auxílio de participação em atividades e eventos.123

124
Expediente da Coordenação de Pós-Graduação: 1) O professor Márcio informa que será necessário inserir a125
aprovação do Edital do Processo Seletivo na próxima reunião do Departamento, para que seja possível126
cumprir o cronograma aprovado no ano passado. Sugere-se de antemão que neste edital sejam solicitadas as127
mesmas regras para língua estrangeira que as que constam no Edital PRINT, assim como sugere-se que não128
serão mais aplicadas provas de línguas (exceto de Latim e Grego), devendo os candidatos e alunos trazerem os129
comprovantes de proficiência. A proposta de processo seletivo, caso aprovada na próxima reunião será: Edital130
lançado em junho, em julho acontecem as inscrições e o processo em Agosto de 2019;131

132
Expediente Docente – Profa. Fátima Évora: 1) a professora informa que muitos docentes na Unicamp não tem133
formalizado a realização de trabalhos concomitantes e orientações fora da Universidade e que o regimento do134
RDIDP é contraditório em relação aos pedidos, informa que está sendo feito uma reformulação, mas que os135
docentes devem formalizar qualquer atividade fora da Universidade; 2) A professora reforça sobre a136
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importância dos Coordenadores fazerem pareceres mais detalhados sobre os Relatórios de Atividades137
Docentes.138

139
140

Expediente da Representação Discente da Pós-Graduação: a representação informa que houve a eleição para141
a nova representação discente junto ao Departamento e que foram escolhidos os alunos de Pós-Graduação142
Bárbara e Pedro.143

144
Expediente da Representação Discente da Graduação: a representação informa que houve a eleição para a145
nova representação discente junto ao Departamento e que foram escolhidos os alunos de Graduação Maham146
Vaz e Alex Bispo, ambos se apresentam; 2) eles aproveitam o ensejo para solicitar à coordenação que verifique147
no SAE sobre as possibilidades de Estágio para o curso de Filosofia.148

149
150
151

PRESENTES NA REUNIÃO152
DOCENTES:153
DANIEL OMAR PEREZ;154
ENÉIAS JÚNIOR FORLIN;155
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA;156
GIORGIO VENTURI;157
LUCAS ANGIONI;158
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO;159
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO;160
MONIQUE HULSHOF;161
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;162
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;163
DISCENTES:164
MAHAN VAZ SILVA (GRADUAÇÃO);165
BÁRBARA THAÍS ABREU DOS SANTOS (PÓS)166
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:167
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO (AFASTAMENTO);168
MARCOS SEVERINO NOBRE (AFASTAMENTO);169
RAFAEL RODRIGUES GARCIA (JUSTIFICADO);170
SÍLVIO SENO CHIBENI (JUSTIFICADO);171
WALTER ALEXANDRE CARNIELLI (LICENÇA PRÊMIO);172
YARA ADARIO FRATESCHI (JUSTIFICADO);173

174
O presente registro foi lavrado por mim, Reginaldo Alves do Nascimento _______________, Secretário do175
Departamento de Filosofia, em 17 de março de 2019.176


