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FORMULÁRIO DE ATA
Reunião Plenária n. 03/2017/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 05/05/2017

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S101-SBC

Participantes1: Anastasia Guidi Itokazu, Andre Luis La Salvia, Bruno Nadai, Cristiane Negreiros
Abbud Ayoub, Daniel Pansarelli, Eduardo Nasser, Fernando Costa Mattos, Flamarion Caldeira
Ramos, Guilherme de Lucas A. Barbosa, Luciana Zaterka (coordenadora), Luiz Antônio Alves
Eva, Luiz Fernando Barrère Martin, Marcelo Silva de Carvalho, Matteo Raschietti, Nathalie de
Almeida Bressiani, Patrícia Del Nero Velasco, Paula Priscila Braga, Paulo Jonas de Lima Piva,
Paulo Tadeu da Silva, Renato Rodrigues Kinouchi, Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Suze
Oliveira Piza.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Lorenzo Baravalle, Luca Jean Pitteloud e Marília
Mello Pisani.

2 Pauta
2.1 Informes;
2.2 Aprovação da ata anterior;
2.3 Normas para utilização dos recursos PROAP e
2.4 Processo Seletivo 2017 – divulgação.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
 A Profa. Luciana compartilhou com os demais a situação da docente do Rio Grande
do Sul, Mariana Paolozzi Sérvulo da Cunha, que, de posse de uma declaração da PróReitoria de Pesquisa (PROPES), solicitou à coordenação ajuda pra realizar o Pós-Doc
junto ao PPG-FIL. Pela gravidade e urgência da situação, a solicitação foi aceita e a
supervisão será realizada pela Profa. Cristiane. Após breve discussão, foi sugerido que
a docente: acompanhe os editais específicos pra Pós-Doc (PNPD); conheça a
Resolução 153/2015 do Consuni - Programa de Pesquisador Doutor Colaborador
(PDC) – que estabelece que o docente deva estar vinculado a um dos Centros; solicite
uma Bolsa/PNPD junto a Capes.
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 A coordenação recebeu por e-mail o Pedido de Redistribuição do docente Jorge
França de Farias Júnior (UFRPE). Após breve discussão, a solicitação foi recusada
pela coordenação e pela plenária pelo fato de não possuir aderência às linhas de
pesquisas do Programa.
 O APCN será apresentado na CPG dia 25/05 e no dia 22/06 será analisado por um
relator.
 Entre os dias 05 e 18/06 a Profa. Luciana estará em férias. Nesse período, a Profa.
Cristiane responderá pela coordenação.
 A Profa. Marília Pisani convidou a coordenação para participar das reuniões do GT
de Vagas, o que não foi possível por conta de outros compromissos. Esse grupo de
trabalho solicitou um indicativo da coordenação, embora a decisão venha da
Graduação, de quais áreas o Programa tinha interesse em receber os dois ou três novos
docentes que chegarão à UFABC, a depender do número de vagas que o GT definir.
Após uma ampla discussão, ficou decidido que o Programa aguardaria a decisão da
Plenária da Graduação.
 O Prof. Marcelo Carvalho informou que deixou de vigorar a norma da Capes que
determinava a nota mínima 4 (quatro) para a solicitação do Doutorado, ou seja, a nota
3 (três) do Programa de Mestrado é suficiente para tal solicitação.
 Ele também informou sobre um Projeto de Cooperação com a Universidade Nova
de Lisboa, que poderá ter financiamento por uma linha compartilhada da União
Europeia e Fapesp, em que ele assina como docente da UNIFESP e da UFABC.
 A Profa. Suze fez um alerta sobre a dificuldade de alguns discentes bolsistas que
não conseguiram se matricular junto ao PrAD – Programa Assistência ao Docente, o
que põe em risco a manutenção dessas bolsas e o fato das disciplinas não estarem
diretamente relacionadas ao PPG-FIL. Após uma breve discussão, a coordenação se
comprometeu a verificar, imediatamente, essa situação junto a ProPG.
 O Prof. Daniel informou que em meados de julho, provavelmente, será publicado o
Edital anual de Apoio as Ações de Extensão e Cultura, sem muitas alterações com
relação ao anterior.
 Ele também informou sobre a aprovação na Universidade do Cartão Pesquisador, a
exemplo do Cnpq.
2.2

 A Ata n.º 02/2017 foi aprovada com três abstenções e uma solicitação de
esclarecimento da Profa. Patrícia quanto ao item 2.4 que tratou dos Recursos Proap, o
que resultou na alteração da redação do último parágrafo.

2.3

 A Profa. Luciana esclareceu que ao consultar alguns colegas docentes da UFSCAR,
UNIFESP e UFPR, ela foi informada de que os Recursos Proap não são exclusivos
para os discentes e ao consultar a ProPG sobre eventuais Recursos para Eventos
Docentes e a forma de alocação dos Recursos Proap por outros PPG`s, a coordenação
recebeu a informação de que a verba é única tanto para docentes quanto discentes do
Programa e que os Programas normalmente utilizam os seguintes critérios: para
Eventos Discentes no Exterior é realizado o pagamento das passagens ou diárias e para
Eventos Discentes Nacional é realizado o pagamento da inscrição. Foram sugeridas,
entre outras: priorização dos auxílios para bancas – mas atualmente a PROPG não
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autoriza esse auxílio, sendo permitido o mesmo apenas para docentes da região
metropolitana com transporte terrestre e que se priorize a participação por
teleconferência para os participantes que morem longe; a abertura de um edital
específico; solicitação, inicialmente, para outras agências de fomento; que seja revisto
junto a CPG os critérios para a determinação do valor disponível para o Programa; que
os recursos para Eventos Docentes sejam solicitados para o CCNH; que sejam pagas
as inscrições da ANPOF e que a alocação desses recursos seja pensada
estrategicamente como forma de contribuir nas avaliações do Programa. Após ampla
discussão e considerando o exíguo recurso disponível no momento, ficou decidido que
as regras específicas serão definidas num futuro próximo e que para os valores
disponíveis será realizada uma chamada para que os discentes, em um prazo de cerca
de 30 dias, se manifestem e, caso ainda reste algum valor, que o mesmo seja utilizado
para os Eventos Docentes na UFABC.
2.4

 A Profa. Luciana informou sobre a publicação do edital do Processo Seletivo
2017.3. As inscrições serão de 06/05 a 01/06/2017. Esse ano foi inserida a
possibilidade dos candidatos estrangeiros realizarem todas as etapas do processo
seletivo em inglês. Outros dois PPG´s permitem a realização do processo em espanhol.
Também foi incluída a possibilidade do futuro orientador participar do processo. A
Profa. Luciana também compartilhou uma situação ocorrida no processo seletivo
anterior, em que três candidatos indicaram sua possível orientação e após as
entrevistas, ela recomendou um desses candidatos para outro docente, que não havia
participado da entrevista do candidato. Após uma conversa com o candidato, aceitou
orientá-lo. Após breve discussão, os docentes entenderam que não havia problema em
um professor que não participou da entrevista orientar um aluno, desde que haja esta
conversa entre futuro orientador e orientando.
 O site do Programa foi atualizado com a inclusão das respectivas linhas de pesquisa
dos docentes, bem como do número de vagas oferecidos por cada um. Também houve
atualização do site com informação das Qualificações.
 A coordenação sugeriu que a próxima reunião plenária seja realizada apenas no dia
12/07, que é a data para a homologação do resultado desse processo seletivo.

Redação: Júlio Fernando
1

Lista de assinaturas
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