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Reunião Plenária n. 05/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 26/09/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S103-SBC
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Participantes :
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Flamarion Caldeira Ramos, Lorenzo Baravalle, Luca Jean
Pitteloud, Luciana Zaterka (coordenadora), Luiz Fernando Barrère Martin, Marília Mello Pisani,
Renato Rodrigues Kinouchi, Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Suze de Oliveira Piza.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Bruno Nadai, Daniel Pansarelli, Fernando Costa
Mattos, Matteo Raschietti e Patrícia Del Nero Velasco.
2. Pauta
2.1 Informes;
2.2 Aprovação das Atas das Reuniões Plenárias n.º 03 e 04;
2.3 Prestação de contas Proap;
2.4 Apreciação das Disciplinas de Epistemologia e de F da Ciência (cf. anexos) e
2.5 APCN do Doutorado.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
 A Profa. Luciana informou que o Prof. Franklin Leopoldo e Silva, por motivos de
saúde, não poderá participar do concurso para Professor Visitante Sênior. Ele pediu
desculpas, pois já tinha se comprometido com a Profa. Cristiane e realmente estava
muito interessado em colaborar com o Programa.
 Informou também que inicialmente a ProPG havia liberado duas bolsas de estudo e
que posteriormente foi liberada mais uma bolsa. Dos dezessete alunos aprovados, o
1.º, 3.º e 4.º colocado – o 2.º declinou da bolsa – receberão as referidas bolsas.
 Por fim destacou a chamada extraordinária para um novo Proap, que será realizada
nos dias 28, 29 e 30 de setembro e que compreenderá o período entre 01 de novembro
e 14 de janeiro de 2017. A Profa. Luciana sugeriu que seja feita uma ampla divulgação
para os alunos.
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 O Prof. Luiz questionou o processo de elaboração do Planejamento Anual para
2017, sugerindo que todos os professores fossem consultados para que optassem pelas
disciplinas dentro de sua disponibilidade. A Profa. Luciana esclareceu que a
coordenação adotou o modelo seguido anteriormente, em que a alocação é feita por
quadrimestre e que se adota a política de rotatividade entre os professores. O Prof.
Luiz sugeriu que seja enviado um e-mail para todos os professores esclarecendo os
critérios do referido planejamento. Por fim, o Prof. Flamarion sugeriu que a alocação
seja explicitada na próxima plenária e a coordenação se comprometeu a fazê-lo.
 Ficou acordado que a próxima reunião plenária ocorrerá no dia 08/11 às 14h.
2.2

 A Ata n.º 03/2016 foi aprovada com duas abstenções.
 A Ata n.º 04/2016 foi aprovada com três abstenções. A Profa. Cristiane sugeriu que

nos próximos editais de Professor Visitante Sênior, seja adotado algum mecanismo
para que diante da impossibilidade do primeiro convidado, outro possa substituí-lo em
tempo hábil.
2.3

 A Profa. Luciana apresentou a tabela de prestação de contas fornecida pelo setor

responsável pelos recursos Proap. Ela esclareceu que inicialmente os recursos
disponíveis eram de R$ 2.200,00, mas após algumas conversas com o setor
responsável na ProPG, esses recursos praticamente dobraram. Situação esta que
viabilizou o pagamento integral da inscrição do congresso a dois alunos e também aos
professores que solicitaram o referido auxílio. Por fim, a prestação de contas foi
aprovada por unanimidade.
2.4

 A Profa. Luciana apresentou a ementa e a bibliografia para a disciplina
“Epistemologia”. A proposta para a disciplina “Filosofia da Ciência” foi apresentada

pelo Prof. Lorenzo. Após ampla discussão, alguns docentes se comprometeram a
enviar por e-mail mais algumas sugestões.
2.5

 A Profa. Luciana - após consultar o Pró-Reitor de Pós-graduação Prof. Alexandre

Kihara, o Prof. Marcelo Carvalho, o Prof. Luís Eva e o ex-coordenador do programa
Prof. Fernando Matos – apresentou os critérios para a composição do corpo docente
para o APCN do Doutorado: I – Ter ao menos duas orientações de mestrado
concluídas ou por concluir em 2017. II – Ter ao menos cinco produtos bibliográficos
no último quadriênio. III – Ter ao menos três artigos em periódico científico
classificado como B1 ou superior no Qualis/Capes da área de Filosofia ao longo da
carreira. Também reforçou o compromisso dos Professores Marcelo Carvalho e Luís
Eva em juntar-se ao programa. O Prof. Marcelo Carvalho se dispôs a colaborar na
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próxima reunião plenária. Após ampla discussão, essa proposta inicial foi aprovada,
mas até a próxima CPG poderá sofrer modificações. A coordenação se comprometeu a
enviar essa apresentação por e-mail aos demais docentes.
Redação: Júlio Fernando
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