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Pontos principais

 1. Transparência, planejamento em todos os níveis, protocolos e prazos, novo site modernizado e eficaz. 

 2. Beneficiando o coletivo (acordos, financiamentos, publicações etc. que estarão disponíveis com 
antecedência e transparência); busca proativa de melhorias do ambiente de pesquisa beneficiando corpo 
discente e corpo docente. 

 3. Reuniões regulares com os secretários para que indiquem maneiras de tornar o fluxo do trabalho da 
secretaria viável, agradável, eficaz e benéfico para todos, funcionários administrativos, docentes e 
discentes, em um processo de mediação e busca de soluções. 

 4. Reuniões regulares com o corpo discente para que indiquem seus problemas e sugiram meios para 
soluções. 
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 Adesão do Programa às ações afirmativas. 

 Compromisso com a implementação e regularização das novas disciplinas da Linha de 
Pesquisa “Gênero, Raça e Colonialidade”. 

 Adesão do Programa à Carta do GT de Filosofia e Gênero de combate ao Assédio 
moral e sexual. 

 Contemplar especificidades de mães pesquisadoras. 



Chapa 2: Fortalecer para Avançar
André Martins & Susana de Castro

Objetivos 

 Retomar um Programa vivo, onde a pesquisa aconteça e seja divulgada, possa ser 
acompanhada pelos interessados, interna e externamente. 

 transformar novamente o PPGF em um ambiente favorável à pesquisa e à troca de saber e 
à internacionalização, para além de iniciativas e ações isoladas. 

 Retomar o debate filosófico, o debate de ideias, a vida acadêmica, a interação com a 
comunidade acadêmica e com o público em geral. 

 Um Programa dinâmico, com transparência, oportunidades, organizado, com prazos e 
trâmites divulgados com clareza, equidade e segurança, com planejamento e antecedência. 
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Aspectos pontuais fundamentais

 Clareza sobre critérios para bolsas, distribuição, não retirada de bolsas. Estabilidade nos critérios. 

 Planejamento anual, previsibilidade e estabilidade dos processos, regras, critérios e ofertas. 

 Comunicação sobre resoluções, prazos de defesa no período de pandemia (Resolução 03/2020) e encaminhamento de informação. 

 Página do Programa com atualização diária. 

 Divulgar com clareza pesquisas, linhas, oportunidades. Acabar com as informações privilegiadas. 

 Prazos de lançamento de notas, disciplinas, creditação, número de disciplinas a serem cumpridas. 

 Esforço concentrado para responder aos emails de professores, alunos e público externo. 

 Informação e transparência sobre ajuda de custo 

 Informação e transparência sobre validação de disciplinas cursadas anteriormente. 

 Informação e transparência sobre processos. 

 Criação de protocolos de funcionamento. 
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 Site: refazer, modernizar, revitalizar; não mais no formato de blog; atualizar diariamente; atualizar as informações sobre Grupos de Pesquisa, Revistas, 
Defesas, divulgação de eventos. 

 Revitalizar, apoiar e fomentar a Revista Ítaca. 

 Revitalizar, apoiar e fomentar o Seminário dos Alunos. 

 Apoiar a participação de alunos de graduação em Iniciação Científica, com bolsa ou com créditos. 

 Incentivar a que as disciplinas que valem crédito de Pesquisa sejam efetivamente dadas pelos orientadores a seus orientandos. 

 Incentivar o acesso a linhas de fomento e editais para os professores do Programa. 

 Criar perfil do Programa no Instagram espelhado no FB para divulgar as informações do site e a produção docente e discente; criar um Canal do 
YouTube do Programa.  

 Relançar o projeto de extensão Órgana, com maior transparência e variedade de línguas.  

 Incentivar e apoiar o protagonismo dos discentes, com projetos de Podcasts, workshops, eventos, seminários. Realização de minicursos e lives. 
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 Fomentar publicações dos docentes e dos discentes. Assim como organização e participação em eventos. 

 Apoio aos periódicos do Programa. 

 Apoio à internacionalização, inclusive Sul-Sul, com países de língua portuguesa e espanhola, além do inglês, do 
francês e do alemão. 

 Fomentar a participação de todos os docentes. 

 Estabelecer programa de gastos da Verba Proap com antecedência e planejamento. 

 Transparência e incentivo aos projetos de intercâmbio acadêmico institucional. 

 Ter acesso à informação não pode ser dever ou mérito individual, mas oferta para todo o coletivo do Programa. 

 Combater o pensamento de que “quem não está satisfeito que procure ser ouvido pelas vias da representação 
formal”. Pois será um desejo do Programa ouvir a todos, fazer uma busca ativa, ter uma escuta proativa, visando o 
acolhimento às várias vozes, de docentes, discentes e técnicos,  pois são um enriquecimento de nossa pluralidade 
e abertura ao coletivo. 


