
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 Pauta  da  4ª  Reunião  Ordin  ária  do  Departamento  de  Filosofia,  a  ser  realizada  em  20  de  maio  de  2020,  às  14h, 
 via Google Meet -  Link  para reunião:  h�ps://meet.google.com/gwe-bamq-xoq  . 

 Expedientes: 

 1.  Chefe do Departamento - Profa. Dra. Taisa Helena P. Palhares 
 2.  Coordenação da Graduação 
 3.  Coordenação da Pós-Graduação 
 4.  Professores 
 5.  Representantes Discentes 

 Ordem do Dia: 

 1.  Aprovação da grade do segundo semestre para graduação (grade anexa). 

 2.  Indicação de disciplinas contempladas com bolsista PED: 
 Normalmente  contamos  com  sete  bolsas  PED  (1B  e  6C).  Conforme  costume  nos  semestres 
 anteriores,  proponho  que  nossas  bolsas  PED  sejam  distribuídas  para  as  disciplinas  obrigatórias  , 
 com  exceção  de  Estágio  Supervisionado.  Proponho  que  a  profa.  Inara  seja  contemplada  com  um 
 bolsista  PED  em  sua  disciplina  (ele�va)  ;  para  isso,  abro  mão  de  um  bolsista  para  Estágio 
 Supervisionado. 

 3.  Indicação de disciplinas contempladas com PAD: 
 Normalmente  temos  4  bolsas  PAD.  Proponho  que  um  bolsista  seja  designado  para  a  disciplina  de 
 Estágio  Supervisionado  .  Proponho  que  um  bolsista  seja  alocado  para  a  profa.  Monique  ,  em  seu 
 retorno  ao  trabalho  após  a  gestação.  Assim,  restam-nos  ainda  duas  bolsas  .  Caso  não  haja 
 interessados,  proponho  que  estas  duas  bolsas  sejam  designadas  para  as  disciplinas  de  primeiro 
 ano  ,  como  forma  de  reforço  do  acompanhamento  dos  alunos  ingressantes.  Caso  alguém  tenha 
 interesse,  peço  que  se  manifestem  até  o  final  da  próxima  semana  ,  para  que  as  informações  sejam 
 passadas para a secretaria de graduação. 

 4.  Aprovação  da  indicação  do  prof.  Márcio  Damin  para  coordenação  do  PIBID  pelo  depto  de  Filosofia 
 (no projeto interdisciplinar com o IMECC). 

 5.  Aprovação  da  indicação  do  prof.  Rafael  Garcia  para  coordenação  do  Residência  Pedagógica  pelo 
 depto de Filosofia (no projeto interdisciplinar com as outras graduações do IFCH). 

 6.  Discussão  sobre  a  con�nuidade  do  primeiro  semestre  e  planejamento  do  segundo  semestre  com 
 100%  de  aulas  não-presenciais.  Sobre  este  ponto,  peço  que  vocês  analisem  o  plano  de  retorno  do 
 isolamento  elaborado  pela  reitoria  e  enviado  pela  direção  na  semana  passada.  Também  gostaria 
 que  os  professores  e  professoras  que  estão  ministrando  sua  disciplina  à  distância,  elaborassem  suas 
 impressões  sobre  o  trabalho  realizado  até  agora  (andamento  do  conteúdo,  par�cipação  dos  alunos, 
 avaliações etc). 
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