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Aos 22 de maio 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 17 de abril 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- Aprovação da grade de Disciplinas da Graduação para o 2º Semestre de 2019: A professora Yara abre8

o ponto no lugar da professora Monique, que justificou ausência, e apresenta a grade de disciplinas.9
Solicita que os presentes informem se há alterações a serem feitas nos horários apresentados e10
também fala sobre outros pontos relacionados (PAD e PED), ela anota as questões levantadas e11
alterações indicadas. Após discussão, a grade é aprovada e as alterações e solicitações serão12
encaminhadas para a Coordenação da Graduação.13

14
3- Aprovação da Comissão de Seleção - Processo Seletivo PPGF/2019: A professora Yara abre o ponto no15

lugar do professor Márcio, que está em afastamento. Ela informa que a sugestão da Coordenação é16
manter a comissão do ano anterior, pelo fato de neste ano ter sido alterado o calendário, adiantado o17
processo seletivo. Deste modo, o ideal seria trabalhar com uma equipe que já conhece os18
procedimentos. A proposta é aprovada por unanimidade. Portanto, a comissão será presidida pelo19
professor Márcio Damin, coordenador do PPGF, contando com os seguintes membros: Yara Frateschi,20
Monique Hulshof, Marco Ruffino e Lucas Angion, como titulares, e Fátima Évora e Taisa Palhares21
como suplentes.22

23
4- Aprovação do pedido de Progressão por Mérito solicitado pelo Prof. Dr. Marcos Severino Nobre:24

Aprovado por unanimidade;25
26

5- Indicação para a Congregação de possíveis docentes externos à Unicamp para comporem a comissão27
de Progressão por Mérito: A professora Taísa abre o ponto informando que, com a participação de28
professores do Departamento no processo, é necessário indicar nomes para comissão avaliadora dos29
pedidos de progressão para serem avaliados pela Congregação. São sugeridos os nomes dos30
professores Lorenzo Mammì e Moacy Ayres Moraes Filho, ambos da USP, para comporem a banca. As31
indicações são aprovadas por unanimidade.32

33
6- Solicitação de "exercício simultâneo de atividades" do Prof. Marcos Severino Nobre - Presidência do34

CEBRAP - período de 06/2019 a 05/2021: o professor Marcos abre o ponto informando que foi35
indicado para assumir a presidência do CEBRAP na gestão de Junho/2019 a maio/2021 e solicita o36
exercício simultâneo de atividades de acordo com os artigos 8, 9 e 13 da Deliberação CONSU-A-37
002/2001, de 27/03/2001, sendo que esta função não excede a carga horária máxima 20% anual38
estabelecidos no regime RDIDP. O pedido é aprovado por unanimidade.39

40
7- Indicação de um Representante Titular e de um Suplente para o Conselho Diretivo do AEL: a41

professora Taísa informa que chegou ofício do AEL pedindo a alteração dos membros do seu Conselho42
Diretivo. São indicados os professores Rafael Garcia, como titular, e Daniel Perez como suplente. As43
indicações são aprovadas por unanimidade.44

45



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Registros das Deliberações / Reunião Ordinária do
Departamento de Filosofia

2

8- Renovação de vínculo como Professora Colaboradora da Profa. Dra. Inara Luisa Marin: A proposta é46
aprovada por unanimidade47

48
9- Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador (PPC) de Ricardo Pereira de Melo49

sob supervisão do Prof. Dr. Hector Benoit: retirado de pauta a pedido da comissão avaliadora do DF,50
para solicitar documentação para o Pesquisador;51

52
53
54

Expediente da Chefia de Departamento: 1) a professora Taisa informa sobre a inauguração do prédio de55
Centros e Núcleos no dia 05 de Junho de 2019; 2) A professora Taisa informa que esta será a última reunião56
no qual o Departamento contará com o Secretário Reginaldo, pois ele irá assumir o setor de Pesquisa do IFCH,57
a partir da próxima reunião o servidor Alcebíades Júnior assumirá o cargo.58

59
Expediente da Coordenação de Graduação: a professora Yara, a pedido da professora Monique, informa que60
houve a Avaliação de Curso e que foi encaminhado junto à Representação Discente a avaliação no final de61
cada disciplina, após discussão, são feitas sugestões de encaminhamento quanto ao formulário a ser solicitado62
à sala, porém, fica acordado que todos os docentes irão liberar no final do semestre um período para a63
avaliação de cada turma.64

65
Expediente da Coordenação de Pós-Graduação: não há66

67
Expediente Docente - Rafael Garcia: o professor Rafael fala sobre o PIBID, que passa por um processo de68
extinção. Informa que está pensando junto com os envolvidos em um projeto de extensão.69

70
Expediente Docente - Yara Frateschi: a professora Yara informa sobre a criação da Diretoria de Direitos71
Humanos pelo CONSU e que nela consta uma secretaria de combate à violência de gênero, assim como72
secretarias relacionadas ao combate ao racismo e a ações afirmativas.73

74
Expediente da Representação Discente da Pós-Graduação: não há75

76
Expediente da Representação Discente da Graduação: o representante Mahan pergunta sobre a discussão que77
houve em reuniões anteriores sobre a criação de ênfases no Curso de Graduação em Filosofia, a professora78
Taísa informa que já houveram reuniões com outros institutos e que acredita que até o final do ano terão79
proposta mais delineada as ênfases a serem criadas.80

81
82

PRESENTES NA REUNIÃO83
DOCENTES:84
DANIEL OMAR PEREZ;85
GIORGIO VENTURI;86
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;87
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO;88
MARCOS SEVERINO NOBRE;89
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;90
TAISA HELENA PASCALE PALHARES;91
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YARA ADARIO FRATESCHI;92
DISCENTES:93
MAHAN VAZ SILVA (GRADUAÇÃO);94
BÁRBARA THAÍS ABREU DOS SANTOS (PÓS)95
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:96
ENÉIAS JÚNIOR FORLIN (JUSTIFICADO);97
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA (AFASTAMENTO);98
LUCAS ANGIONI (AFASTAMENTO);99
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO (AFASTAMENTO);100
MONIQUE HULSHOF (JUSTIFICADO);101
SÍLVIO SENO CHIBENI (JUSTIFICADO);102

103
O presente registro foi lavrado por mim, Reginaldo Alves do Nascimento _______________, Secretário do104
Departamento de Filosofia, em 22 de maio de 2019.105


