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Reunião Plenária n. 03/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 27/06/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S105-SBC

Participantes1:
Alexander de Freitas, Daniel Pansarelli, Fernando Costa Mattos (presidente), Flamarion Caldeira
Ramos, Lucas Dorado de Lima, Luciana Zaterka, Paulo Jonas de Lima Piva, Renato Rodrigues
Kinouchi e Suze Oliveira Piza.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Bruno Nadai, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub,
Lorenzo Baravalle, Luca Jean Pitteloud, Marília Pisani, Matteo Raschietti, Patrícia Del Nero
Velasco, Paulo Tadeu da Silva e Silvio Ricardo Gomes Carneiro.
2. Pauta
2.1 Informes.
2.2 Aprovação da ata da reunião anterior.
2.3 Recursos Proap 2016.
2.4 Alocação 3° quadrimestre.
2.5 Análise comparativa dos pedidos de redistribuição dos Profs. Marcos Ferreira de Paula,
Ericka Marie Itokazu e Luiz Eva.
2.6 Disciplinas “Epistemologia” e “Filosofia da Ciência”.
2.7 Calendário de plenárias e eventos.
2.8 Conversa inicial sobre eventual proposta de doutorado.
2.9 Informes.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
ü O professor Fernando informou que os discentes da graduação e pós-graduação
estão organizando a “Semana de Filosofia” e que o evento contará com a presença de
Marcelo Carvalho – presidente da ANPOF – que fará a conferência de abertura.
Solicitou que dentro do possível, os docentes prestigiem o evento;
ü O professor também falou que está fazendo um curso na Pós-Graduação sobre
Heidegger e que convidou o Giacóia para fazer uma palestra de encerramento do
curso, o evento será aberto ao público e ocorrerá dia 24/08 às 17 horas;
ü Informou que ano passado a verba PROAP do Programa foi utilizada para trazer o
convidado João Constâncio, da Universidade Nova de Lisboa, para um evento na
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UFABC. Desse acontecimento nasceu uma parceria e recentemente o convidado
enviou um cartaz de divulgação do mestrado da universidade de Lisboa, no qual
consta o nome do Mestrado em Filosofia da UFABC como parceiro;
ü Processo Seletivo 2016 – o professor informou que há 16 inscritos até o momento e
que ainda restam quatro dias de inscrição, lembrou que a maior incidência de inscritos
ocorre na última semana;
ü A professora Luciana anunciou que o site está praticamente pronto, falta apenas
liberar o domínio. Mostrou o layout do mesmo e algumas funcionalidades, como:
apresentação do programa, linhas de pesquisa, ementas, etc. Solicitou aos docentes
que escrevam um texto de apresentação com cinco ou seis linhas para uniformizar a
página. A professora ressaltou que falta a tradução da plataforma em inglês e solicitou
apoio. O professor Daniel sugeriu a inserção de links para PROPG e agenda de bancas;
ü O professor Daniel informou que na próxima reunião do CONSUNI será
apresentada a nova regulamentação para o fluxo de oferta de novos cursos de pósgraduação, a oferta ficará um pouco mais criteriosa. Será votada também uma
resolução que estabelece que programas que já possuem mestrado terão um fluxo
simplificado para oferta do doutorado, bastando sua aprovação na CPG.
2.2

A Ata n. 02/2016 foi aprovada com uma abstenção.

2.3

Recursos PROAP 2016 – o coordenador informou que o Programa dispõe de R$
2.200,00, referente à verba PROAP. Ele encaminhou uma consulta à PROPG sobre a
possibilidade de utilizar essa verba para pagamento da anuidade da ANPOF. Após
ampla discussão sobre o tema, ficou combinado que o professor Fernando aguardará a
resposta da PROPG e o representante discente fará um levantamento entre os alunos
para saber quantos teriam a intenção de ir à ANPOF. O assunto será retomado na
próxima plenária.

2.4

Alocação 3º quadrimestre – serão disponibilizadas quatro disciplinas no terceiro
quadrimestre:
a) Tópicos Avançados de Filosofia Moderna – ministrada pelo professor Paulo;
b) Tópicos Avançados de Filosofia Antiga e Medieval - professora Cristiane;
c) Temas de Problemas de Ética - compartilhada pelos professores Daniel e Suze;
d) Problemas Filosóficos e Pesquisa em Filosofia - o professor Fernando consultará os
docentes novos no Programa para saber quem teria interesse em assumir a disciplina.

2.5

Análise comparativa dos pedidos de redistribuição dos profs. Marcos Ferreira de Paula,
Ericka Itokazu e Luiz Eva – o professor Fernando apresentou uma breve análise
comparativa entre os três docentes com base na produção bibliográfica, experiência em
orientação e outros aspectos importantes (pesquisa no exterior e experiência em
docência em instituições federais). Em seguida leu breves pareceres propostos pela
coordenação a respeito dos citados. Todos os presentes concordaram com a
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recomendação à direção do CCNH pelo aceite da redistribuição do professor Luiz Eva.
2.6

Disciplinas “Epistemologia” e “Filosofia da Ciência” – tendo em vista que essas
disciplinas não serão oferecidas no terceiro quadrimestre e os professores ainda estão
trabalhando nas ementas o assunto ficará para a próxima plenária.

2.7

Calendário de plenárias e eventos – foi acordado que a próxima plenária ocorrerá dia
15 de agosto. O professor Fernando sugeriu uniformizar o calendário de eventos com a
coordenação da graduação. Relembrou que haverá o evento com o professor Giacoia
dia 24 de agosto e o professor Daniel sugeriu que seja criada uma aula inaugural para
os ingressantes da Pós-Graduação.

2.8

Conversa inicial sobre eventual proposta de criação de doutorado – o coordenador
informou que talvez seja interessante fazer um primeiro pedido de doutorado ano que
vem. Ele citou que o Programa pode trabalhar com três hipóteses: a de ter o Marcelo
Carvalho como colaborador; aguardar o novo edital de PVNS, que buscará atrair
talentos para a Pós-Graduação e aguardar o resultado do novo edital de redistribuição.

Redação: Caroline do Nascimento

