AtapautadaReuniãodoDepartamentodeFilosofiade15de
setembrode2021 



Expedientes: 
1.
2.
3.
4.
5.

ChefedoDepartamento . 
CoordenaçãodaGraduação  
CoordenaçãodaPós-Graduação 
Professores 
RepresentantesDiscentes 


OrdemdoDia: 
1-AprovaçãodaAtadomêsdeagostode2021. 
2-IndicaçãodeumnomedoDFparacomporalistatríplicedesugestãoderepresentantedo
IFCHjuntoàCPDI; 
3-Indicação de representante do DF(titularesuplente)juntoàComissãodeBibliotecado
IFCH. 

Como quase não houve indicação de pontos de pauta, eu sugiro que
cancelemosareuniãodapróximaquarta(15/09). 
Eu sugiro a indicação do Márcio para o item 1, e a continuidade dos atuais
representantes (Yara e Rafael) para o item 2, apenas alternando a ordem atual de
suplente (Rafael) e titular (Yara). (Todos toparam.) E isso podemos referendar na
reuniãodeoutubro. 
Seestiveremdeacordo,areuniãoserácancelada.(Aguardomanifestações.) 

Aproveito para informar que, com relação ao anunciado retorno às atividades
presenciais(marcadoparahoje,13/09),estáhavendoumadificuldadegeral,tantono
IFCH quanto nos demais institutos, em se saber exatamente como será
operacionalizada; os comunicadosdareitoriasãoconfusosepoucoespecíficos.Mas
as recomendações locais fundamentais (decididas em reuniãointerdepartamentaldo
IFCHnasemanapassada)sãodequetodasasaulas,reuniões,etc.,quepuderemser
feitas remotamente, devem continuar a ser feitas desse modo. Quem por alguma
razão precisar desenvolver atividades presenciais, precisa já ter tomado as duas
doses da vacina (e feito o upload do certificado no site da DGRH, Vida Funcional).
Parece que será exigido também o exame feito no CECOM com 72 hs de
antecedência (embora não se saiba exatamente como o CECOMiráoperacionalizar
todos osexamesatempo...).Oretornodosfuncionáriosaosrespectivossetoresterá
um esquema caso a caso,deacordocomoespaçofísicoeassituaçõesindividuais.
Uma recomendaçãofundamentaléque,quemprecisardividirasaladetrabalhocom
colegas,queguardeadistânciade1.5ms,equenomáximo2pessoastrabalhemna
mesma sala simultaneamente; janelas e portas devemestarabertas,mesmocomar
condicionado ligado, para haver circulação de ar. E, claro, usar álcool gel todo o

tempo. Finalmente, o IFCH terá seu próprio GT para o retorno às atividades
presenciais,eiráemitircomunicadosàmedidaqueforficandoclarocomo proceder. 

OJúnior,nossosecretário,ficoudeesquematizarumrodíziocomasuacolega
de sala, e posteriormente comunicará o DF sobre os dias e períodos em que ele
estarápresentefisicamente nasecretaria. 



Cordialmente 


Marco 


--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

Estãod
 ea cordoo
 sp
 rofessores: 

DANIEL OM
 AR PE REZ; 
ENÉIAS JÚ NIOR FO RLIN; 
FÁTIMA RE GINA RO DRIGUES ÉV ORA; 
LUCAS AN GIONI; 
MÁRCIO AU GUSTO DA MIN CU STÓDIO; 
MARCELO ES TEBAN CO NIGLIO; 
MARCO AN TONIO CA RON RU FFINO; 
MARCOS SE VERINO NO BRE; 
MONIQUE HU LSHOF; 
SILVIO SE NO CH IBENI; 
TAISA HE LENA PA SCALE PA LHARES ; 
YARA AD ARIO FR ATESCHI; 
DISCENTES: 
MarceloXavier(RDTitular) 
NÃO S E M
 ANIFESTARAM: 
GIORGIO VE NTURI; 
RAFAEL RO DRIGUES GA RCIA; 





