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Reunião Plenária n. 02/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 15/04/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S105-SBC

Participantes1:
Bruno Nadai, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa Mattos (presidente), Flamarion
Caldeira Ramos, Lorenzo Baravalle, Luca Jean Pitteloud, Luiz Fernando Barrère Martin, Marília
Pisani, Matteo Raschietti, Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Jonas de Lima Piva, Paulo Tadeu da
Silva, Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Suze Oliveira Piza e o representante discente Mario Paes
Landim.
2. Pauta
1. Informes.
1.1 Sucupira (resultados e planejamento para o ano que vem).
1.2 Seleção de livros L4.
1.3 Andamento da criação do novo site.
2. Aprovação da ata da 1ª Reunião Plenária de 2016.
3. Processo seletivo 2016: edital e composição da Comissão de Seleção
4. Disciplinas: reformulação de "Epistemologia" e criação de nova(s) disciplina(s).
5. Pedidos de redistribuição dos Profs. Marcos Ferreira de Paula e Ericka Itokazu.
Decisões
Item

Decisão

Quem /Quando

2.1

Informes: 1 – o professor Fernando falou que foram encerradas as inserções de
informações na plataforma Sucupira referentes ao exercício 2015 e que para as
informações do ano 2016 pensa em formar um grupo de trabalho para trabalhar junto
com a coordenação nessa atividade. 2. Livros – informou que devem avaliar 12 livros
publicados em 2015 e indicar 4 deste para enviar para o Comitê de Avaliação, e ficou
decidido que essa atividade será realizada na próxima plenária. 3. Site – informou que
a página do programa está sendo criada.

2.2

A Ata n. 01/2016 foi aprovada com três abstenções. Nessa oportunidade o professor
Fernando esclareceu aos docentes recém-credenciados sobre o processo de
credenciamento dividido em três blocos.

2.3

Processo Seletivo – foi apresentada uma prévia do edital: a) participação do orientador
indicado na fase de entrevistas e análise de projeto; b) participação de docentes das
duas linhas de pesquisas no processo de seleção; c) definidas as línguas para a prova de
proficiência - Inglês, Francês, Alemão e Italiano (possivelmente), poderá ser tradução
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ou interpretação, e será eliminatória; d) ajuste do número de componentes da comissão
de seleção; e) os temas para a prova foram atualizados, a definição será por sorteio; f) a
prova terá duração de 4 horas e não haverá consulta; g) foi discutido o número de 25
vagas (flexível) para esse edital, considerando os últimos credenciamentos e ajuste no
número de orientados por docente.
2.4

Disciplinas: reformulação de "Epistemologia" e criação de nova(s) disciplinas – essa
discussão será encaminhada por e-mail e definida por todos os docentes da área.

2.5

Pedidos de redistribuição dos Profs. Marcos Ferreira de Paula e Ericka Itokazu – os
docentes analisarão e enviarão suas observações até a próxima semana, após isso a
coordenação emitirá parecer.

Redação: Lindalva Eufrazio

