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FORMULÁRIO DE ATA
Reunião Plenária n. 02/2017/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 11/04/2017

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S103-SBC

1

Participantes :
Andre Luis La Salvia, Bruno Nadai, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa Mattos,
Guilherme de Lucas A. Barbosa, Lorenzo Baravalle, Luciana Zaterka (coordenadora), Luiz
Antônio Alves Eva, Luiz Fernando Barrère Martin, Matteo Raschietti, Nathalie de Almeida
Bressiani, Paula Priscila Braga, Paulo Tadeu da Silva, Renato Rodrigues Kinouchi, Silvio
Ricardo Gomes Carneiro e Suze Oliveira Piza.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Daniel Pansarelli, Patrícia Del Nero Velasco e
Paulo Jonas de Lima Piva.
2 Pauta
2.1 Informes;
2.2 Aprovação da ata anterior;
2.3 Representação Discente;
2.4 Recursos Proap e
2.5 APCN Doutorado.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
 A Profa. Luciana, em nome da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia (CoPG-FIL), deu as boas vindas aos novos docentes do Programa:
Andre Luis La Salvia,
Nathalie de Almeida Bressiani,
Paula Priscila Braga
e
Eduardo Nasser.
 Informou sobre a continuidade, na próxima semana, da avaliação dos livros L2 e L3
na UFABC.
 Também informou sobre a conclusão, a contento, do preenchimento da Plataforma
Sucupira e fez um agradecimento especial ao “TA” Rafael Arantes (ProAP) que
auxiliou a coordenação nessa tarefa específica.
 Por fim, fez um breve comentário sobre o próximo Processo Seletivo com o
objetivo de adiantar alguma etapa desse processo e frisou que uma discussão ampla
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será realizada na próxima reunião. Esse diálogo inicial girou em torno da necessidade
ou não da indicação prévia do orientador pelo candidato.
 Após a divulgação, pelos docentes, de inúmeros eventos que ocorrerão nas
próximas semanas, a Profa. Luciana sugeriu que os docentes enviem para a
coordenação, com relativa antecedência, o calendário de eventos para divulgação no
site do Programa.
 Ficou acordado que a próxima reunião plenária ocorrerá no dia 05/05/2017 às 14h.
2.2

 A Ata n.º 01/2017 foi aprovada com seis abstenções, sendo que quatro
correspondem aos novos docentes.

2.3

 Após uma consulta virtual e posterior confirmação através do e-mail de todos os
discentes regulares, foi aprovada a seguinte representação discente:
Discente Titular: Guilherme de Lucas Aparecido Barbosa – R.A. nº 131630080
Discente Suplente: Mateus Soares de Souza – R.A. nº 131630086
A vigência desta representação é de um ano, a partir de 07 de abril de 2017, findando
em 06 de abril de 2018.

2.4

 A Profa. Luciana informou que foi disponibilizado um recurso financeiro/Proap e
apenas o discente Mateus Soares de Souza manifestou interesse, solicitando o valor
máximo, R$ 5.000,00. Ele irá participar de um evento internacional em
Budapeste/Hungria no final do mês. A Profa. Luciana esclareceu sobre a importância
da internacionalização e que o Programa tem disponível cerca de R$ 7.000,00 a serem
utilizados no período de abril a setembro do ano corrente. Após ampla discussão ficou
definido que o discente receberia um auxílio para custear parte da viagem, em torno de
R$ 3.000,00 e que futuramente deveriam ser estabelecidos os critérios para
distribuição desses recursos junto aos discentes. No entanto, mais ao final da reunião
chegou a informação, por meio da Profa. Nathalie, de que a passagem área paga pelo
discente foi de R$ 3.700,00 e devido a urgência do assunto, o colegiado ainda
presente, decidiu custear integralmente essas passagens aéreas.

2.5

 Dando continuidade nas discussões do APCN Doutorado, a Profa. Luciana explicou
que foi feita uma revisão exaustiva das bibliografias das disciplinas de mestrado.
Agradeceu a contribuição dada nos últimos dias pelos Professores Paulo Tadeu,
Marcelo Carvalho, Cristiane Negreiros, Patrícia Velasco e Fernando Matos. Informou
sobre o prazo (02 de maio) para apresentação da proposta ao Pró-Reitor de Pós
Graduação, Alexandre H. Kihara. Sugeriu que houvesse uma delimitação nas Áreas de
Concentração e nas Linhas de Pesquisa. Após ampla discussão, a Profa. Luciana
comprometeu-se a revisar o texto das Áreas de Concentração, com a ajuda de alguns
docentes e em seguida enviá-lo para um grupo pequeno de docentes que realmente
tenham condições de aprimorá-lo e sugeriu que outros docentes revisassem o texto das
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Linhas de Pesquisa e em seguida enviassem para os demais colegas. O Prof. Luiz Eva
sugeriu que uma parte dos créditos seja cumprida por meio de atividades
complementares. A Coordenação mostrou-se receptiva a essa ideia, mas essa discussão
ficará para uma reunião futura. Por fim, a Profa. Luciana reforçou o pedido para que
os colegas que estão na iminência de realização da defesa do Mestrado, que o façam
até o final de agosto, pois as defesas concluídas são extremamente relevantes para a
aprovação do APCN Doutorado e também é um dos critérios para a composição dos
atuais membros do Doutorado.
Redação: Júlio Fernando
1

Lista de assinaturas
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