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Reunião Plenária n. 01/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 11/03/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S103-SBC

Participantes1:
Anastasia Guidi Itokazu, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Daniel Pasanrelli, Fernando Costa
Mattos (presidente), Luciana Zaterka, Luiz Fernando Barrère Martin e Paulo Tadeu da Silva.
Os docentes Renato Rodrigues Kinouchi e Marília Pisani participaram via Skipe. A professora
Patricia Del Nero Velasco enviou justificativa.
2. Pauta
2.1 Informes;
1.1 Preenchimento da Plataforma Sucupira.
1.2 Qualis Livros.
1.3 Demais informes.
2.2 Aprovação da Ata n. 07/2015.
2.3 Decisão sobre as solicitações de credenciamento de novos docentes.
Decisões
Item

Decisão

Quem /Quando

2.1

Informes: 1 – Preenchimento da Plataforma Sucupira – o professor Fernando falou da
necessidade de os docentes atualizarem o Lattes, para então enviar as informações de
2015 à base de dados da Plataforma Sucupira. É importante lançar a apresentação de
trabalhos em evento e também a emissão de pareceres. A data final de fechamento da
plataforma será dia 01/04/2016. 2 – Qualis Livros – encaminhamento da avaliação dos
L4 em 2015. 3 – Demais informes – Comissão para alocação dos laboratórios de
pesquisa será fechada após análise da solicitação de credenciamento do professor
Silvio, que manifestou interesse. O Prof. Fernando lembrou a discussão sobre a criação
de novas disciplinas: precisa ser definida a questão da disciplina de Epistemologia, que
era oferecida pela pós de Ensino. Isto voltará a ser discutido após análise dos
credenciamentos. Foi feita uma indagação sobre cota de bolsas CNPq e sobre processo
de cadastramento do coordenador do PPG-FIL para esse fim, o que é feito pelo
gabinete.

2.2

A Ata n. 07/2015 foi aprovada.

2.3

Decisão sobre as solicitações de credenciamento de novos docentes. O professor
Fernando apresentou quadro contendo informações sobre a pontuação dos nove
docentes que solicitaram credenciamento na Pós-Filosofia e aderência às linhas de
pesquisa. Após ampla discussão os docentes decidiram votar os credenciamentos em
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três blocos, conforme as especificidades observadas. 1º bloco: Alexander de Freitas,
Flamarion Caldeira Ramos, Lorenzo Baravalle, Luca Jean Pitteloud, Matteo Raschietti
e Suze de Oliveira Piza – os docentes foram unânimes pelo credenciamento na
categoria permanente. 2º bloco: Bruno Nadai e Silvio Ricardo Gomes Carneiro – foi
posta em votação a categoria de vínculo (permanente ou colaborador), sendo
aprovados como permanentes com 1 abstenção (profa. Luciana). 3º bloco: Paulo Jonas
de Lima Piva – também votada a categoria entre permanente e colaborador (com
indicação de alterar para permanente quando confirmado o vínculo de efetivo com a
instituição), sendo aprovado como permanente com 4 votos a favor (3 votos para
colaborador).
Todos esses docentes serão convocados para a próxima reunião do programa, no dia
15/04 às 14 horas.
Redação: Lindalva Eufrazio

