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FORMULÁRIO DE ATA
Reunião Plenária n. 06/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 08/11/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A2-S302-SBC

Participantes1:
Anastasia Guidi Itokazu, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa Mattos, Flamarion
Caldeira Ramos, Luciana Zaterka (coordenadora), Luiz Fernando Barrère Martin, Matteo
Raschietti, Patrícia Del Nero Velasco e Paulo Jonas de Lima Piva.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Lorenzo Baravalle, Luca Jean Pitteloud, Marília
Mello Pisani, Paulo Tadeu da Silva e Renato Rodrigues Kinouchi.
2 Pauta
2.1 Informes;
2.2 Aprovação da Ata anterior;
2.3 Alocação 2017;
2.4 Credenciamento de novos docentes em 2017;
2.5 Comissão sucupira e
2.6 APCN Doutorado.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
 A Profa. Luciana informou sobre o processo de Avaliação de Livros da CAPES,
que já iniciou a avaliação dos Livros L4 e conforme informação recebida do
Prof. Vinícius, os Livros L3 e L2 serão avaliados na segunda semana de
fevereiro/2017. Os Livros L1 não serão lidos.
 A Profa. Cristiane sugeriu um breve esclarecimento sobre o trabalho que será
desenvolvido pelo Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO). A Profa. Patrícia
teceu alguns comentários, dentre eles, que o Programa já possui um Site onde consta o
primeiro edital de seleção em andamento.
 Ficou acordado que a próxima reunião plenária ocorrerá no dia 07/02/2017 às 14h.
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2.2

 A Ata n.º 05/2016 foi aprovada por unanimidade.

2.3

 A Profa. Luciana, conforme iniciado na Plenária anterior, deu continuidade a
alocação de docentes para 2017. Ela expôs novamente os critérios para tal alocação,
tais como: rotatividade em sentido amplo, espaço eventual para novos docentes
credenciados, alocação quadrimestral e o número máximo de 5 (cinco) disciplinas.
Também apresentou a todos uma projeção para todo o ano de 2017. Por fim, os
Professores Luiz e Patrícia sugeriram que a coordenação envie um e-mail a todos antes
do início de cada novo processo de alocação.

2.4

 Pelo fato de não ter havido mudanças significativas na área, o que foi constatado na
ANPOF, a Profa. Luciana sugeriu que sejam mantidos os critérios para o
Credenciamento e Recredenciamento de docentes dispostos na Portaria ProPG n.º
042/2015. Seguindo os prazos adotados para o Credenciamento no ano em curso, ela
apresentou uma proposta de cronograma para 2017 que foi acolhida pelo colegiado.

2.5

 A Profa. Luciana informou que a data limite para o preenchimento da plataforma
Sucupira com os dados de 2016 será dia 10/03/2017 e após uma breve discussão, o
colegiado deliberou que na próxima Reunião Plenária será escolhida uma comissão
para a realização de tal tarefa.

2.6

 Dando continuidade às discussões sobre o APCN Doutorado, a Profa. Luciana
relatou que a coordenação participou de algumas conversas exaustivas na ANPOF,
junto a CAPES e ao CNPQ e em seguida apresentou um arquivo recebido do
Prof. Vinícius com uma “fotografia” da área hoje, juntamente com uma perspectiva
para o próximo ano. A Profa. Luciana explicou que na avaliação da Capes não serão
mais avaliados alguns docentes de forma isolada, mas sim o Programa em sua
totalidade, avaliando as atribuições e tarefas realizadas por todos os membros do corpo
docente, por exemplo, a participação em um intercâmbio ou assumir um cargo
administrativo. Também serão avaliados itens como: pesquisa, ensino, extensão,
acordos, convênios etc. Outro item que será avaliado será a composição das Bancas
Examinadoras, que não poderão ser extremamente endógenas e também deverão
possuir certa rotatividade dos membros, nesse sentido foi sugerida a utilização do
Skype. Com relação aos membros do corpo docente, o Programa deverá ter o número
mínimo de 8 (oito) docentes permanentes para o mestrado e o mínimo de 10 (dez) para
o doutorado. Também foi explicado sobre a necessidade de ampliação da quantidade
de perfis que poderiam fazer jus às Bolsas Produtividade. A Profa. Luciana explicou
que a nota atual do Programa é 3 (três) e que em geral a nota mínima para aplicar o
Doutorado é 4 (quatro), mas o Programa poderia ser eventualmente considerado uma
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exceção pelo fato de possuir ainda 4 (quatro) anos para a primeira quadrienal.
Reiniciando a discussão que houve na última Plenária, a coordenação, utilizando-se
dos critérios ali estabelecidos, apresentou a composição inicial dos docentes no
Doutorado. Após uma breve discussão foi aceita a proposta de inclusão do Prof. Luca
na linha de Ética, pois ele possui atualmente uma produção significativa. A
coordenação reiterou que o Prof. Marcelo Carvalho gostaria de se reunir com o
colegiado para auxiliar na estruturação do novo APCN, pois ele já realizou essa
atividade por inúmeras vezes. A Profa. Luciana expôs a necessidade de criação de
duas pequenas ementas de disciplinas novas (Ética e Filosofia da Ciência). Por fim, foi
finalizada a composição inicial dos docentes no Doutorado, com a inclusão do Prof.
Luiz Fernando na linha de Ética.
Redação: Júlio Fernando
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