Pauta da Reunião do Departamento de Filosoﬁa de 15 de
setembro de 2021
Expedientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Chefe do Departamento .
Coordenação da Graduação
Coordenação da Pós-Graduação
Professores
Representantes Discentes

Ordem do Dia:
1 - Aprovação da Ata do mês de agosto de 2021.
2- Indicação de um nome do DF para compor a lista tríplice de sugestão de representante do
IFCH junto à CPDI;
3-Indicação de representante do DF (titular e suplente) junto à Comissão de Biblioteca do
IFCH.

Como quase não houve indicação de pontos de pauta, eu sugiro que
cancelemos a reunião da próxima quarta (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
reunião de outubro.
Se estiverem de acordo, a reunião será cancelada. (Aguardo manifestações.)

Aproveito para informar que, com relação ao anunciado retorno às atividades
presenciais (marcado para hoje, 13/09), está havendo uma dificuldade geral, tanto no
IFCH quanto nos demais institutos, em se saber exatamente como será
operacionalizada; os comunicados da reitoria são confusos e pouco específicos. Mas
as recomendações locais fundamentais (decididas em reunião interdepartamental do
IFCH na semana passada) são de que todas as aulas, reuniões, etc., que puderem ser
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 CECOM irá operacionalizar
todos os exames a tempo...). O retorno dos funcionários aos respectivos setores terá
um esquema caso a caso, de acordo com o espaço físico e as situações individuais.
Uma recomendação fundamental é que, quem precisar dividir a sala de trabalho com
colegas, que guarde a distância de 1.5 ms, e que no máximo 2 pessoas trabalhem na
mesma sala simultaneamente; janelas e portas devem estar abertas, mesmo com ar
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, e irá emitir comunicados à medida que for ficando claro como proceder.
O Júnior, nosso secretário, ficou de esquematizar um rodízio com a sua colega
de sala, e posteriormente comunicará o DF sobre os dias e períodos em que ele
estará presente fisicamente na secretaria.

Cordialmente
Marco

----------------------------------------------------------------------------------------Estão de acordo os professores:
DANIEL OMAR PEREZ;
ENÉIAS JÚNIOR FORLIN;
FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA;
LUCAS ANGIONI;
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIO;
MARCELO ESTEBAN CONIGLIO;
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO;
MARCOS SEVERINO NOBRE;
MONIQUE HULSHOF;
SILVIO SENO CHIBENI;
TAISA HELENA PASCALE PALHARES ;
YARA ADARIO FRATESCHI;
DISCENTES:
Marcelo Xavier (RD Titular)
NÃO SE MANIFESTARAM:
GIORGIO VENTURI;
RAFAEL RODRIGUES GARCIA;

