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ATA - Reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-

graduação em Filosofia – 13/01/2022 

 

 

Às 16:00 horas do dia treze do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e doisreuniram-se, 

em sala virtual, os seguintes membros da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-

graduação em Filosofia, para reunião ordinária: 

 

Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo, coordenador do PPGF; 

Prof. Dr. André Domingos dos Santos Alonso, docente do PPGF; 

Profa. Dra. Carla Costa Pinto Francalanci, docente do PPGF; 

Profa. Dra. Carla Rodrigues, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Filipe Ceppas de Carvalho e Faria, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Gabriel José Corrêa Mograbi, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Francisco José Dias de Moraes, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Paulo Mendes Taddei, docente do PPGF; 

Prof. Dr. William Mattioli, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Jean Pierre Cardoso Caron, docente do PPGF; 

Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira, docente do PPGF; 

Sonia Maria Reis Machado, representante dos técnicos administrativos; 

Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos; 
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A reunião tinha como pontos de pauta informes; a aprovação da ata da reunião 

extraordinária de 20/12/21; aprovação das bancas de dezembro (ad referendum) e de janeiro, 

a formalização da renovação dos contratos de professor colaborador voluntário de Admar 

Almeida da Costa, Francisco José Dias de Moraes, André Domingos dos Santos Alonso, 

Celso Martins Azar Filho, Roberto Charles Feitosa de Oliveirae Ricardo Sousa Silvestre; a 

avaliação dos relatórios PNPD de Gabriel Tupinambá e Maria del Rosario Martinez Ordaz 

cujo relator foi o relator Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo; renovação da bolsa de 

Maria del Rosario Martinez Ordaz; formação de comissão para escolha de bolsista PNPD; 

finalização e aprovação da Resolução de Bolsas e o estabelecimento de critérios para a 

distribuição das bolsas de mestrado e doutorado disponíveis a partir de Agosto de 2022. 

O Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo deu início à reunião informando que está em 

contato com o corpo discente do Programa para ajudar a organizar o processo de escolha da 

representação discente do Programa, tendo também divulgado um pedido de 

credenciamento junto ao programa do Prof. Dr. Claudio Vinícius Felix Medeiros. 

Passando ao segundo ponto de pauta os presentes decidiram, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião da Comissão Deliberativa do PPGF, ocorrida no dia 20/12/2021. 

Procedeu-se, entao, ao terceiro ponto de pauta, onde foram aprovadas, por unanimidade, as 

bancas de defesa de Doutorado de Mauro Sebastião dos Reis, realizada em 15/12/2021 sob 

a orientação do Prof. Dr. Celso Martins Azar Filho, e tendo como membros o Prof. Dr. 

Celso Martins Azar Filho, o Prof. Dr. Francisco José Dias de Moraes, o Prof. Dr. Markus 

Figueira da Silva, o Prof. Dr. Marcus Reis Pinheiro e o Prof. Dr.Fernando José de Santoro 

Moreira e Katiúscia Ribeiro Pontes, realizada em 11/01/2022 sob a orientação do Prof. 

Dr.,Wallace dos Santos de Moraes e tendo como coorientadores os  Profs. Drs.  Rafael 

Haddock Lobo e KimaniNehusi, e tendo como membros o Prof. Dr.KimaniNehusi, o Prof. 

Dr.Renato Nogueira dos Santos Junior, a Profa. DraAdilbênia Freire Machado, o Prof. 

Dr.Wanderson Flor do Nascimentoe a a Profa. DraAline Cristina Oliveira do Carmo; e  a 

banca de defesa de Mestrado de Raphael Luiz Barbosa da Silva, realizada em 27/01/2022 
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sob a orientação do Prof. Dr.Wallace dos Santos de Moraes e coorientação do Prof. Dr. 

Rafael Haddock Lobo, tendo como membros da banca o Prof. Dr. Rafael Haddock Lobo, o 

Prof. Dr. Wanderson Flor do Nascimento e a Profa. Dra. Katya Souza Gualtere. 

Em relação ao quarto ponto de pauta, foi aprovada por unanimidade a renovação dos 

contratos de professor colaborador voluntário de Admar Almeida da Costa, Francisco José 

Dias de Moraes, André Domingos dos Santos Alonso, Celso Martins Azar Filho, Roberto 

Charles Feitosa de Oliveira e Ricardo Sousa Silvestre. 

Procedendo-se ao quinto ponto de pauta, o relatório do Pos-doutorando Gabriel Tubinamba 

foi aprovado por unanimidade, tendo sido mencionado o volume de produção e o 

envolvimento com o programa como pontos positivos de sua passagem pelo programa. 

O relatório de Maria del Rosario Martinez Ordaz foi aprovado com os votos de todos os 

presentes, salvo a abstenção de Sonia Maria Reis Machado, representante dos técnicos 

administrativos. 

Em relação ao sexto ponto de pauta, que trata da renovação da bolsa de pós-doutorado 

PNPD de Maria del Rosario Martinez Ordaz, decidiu-se, pelo voto de todos os presentes, 

salvo a abstenção de Sonia Maria Reis Machado, representante dos técnicos administrativos, 

por renovar a bolsa, com o compromisso por parte da coordenação do programa de fazer as 

solicitações formais ao supervisor e a bolsista, de tomar parte na oferta de disciplinas e 

oferecer uma conferência sobre a pesquisa até dezembro de 2022, sob a pena de não 

renovação ulterior da bolsa. 

Passando ao sétimo ponto de pauta decidiu-se postergar a formação de comissão para 

escolha de bolsista PNPD para a reunião posterior, decisão estendida ao oitavo ponto de 

pauta, que versa sobre a finalização e aprovação da Resolução de Bolsas.  

Em relação à distribuição das bolsas que varagarão em agosto de 2022, tema do oitavo e 

último ponto de pauta, decidiu-se por unanimidade que duas bolsas de doutorado e uma de 

mestrado serão destinadas a discentes que ingressaram no programa no ano de 2021 
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Nada mais havendo a tratar, às 19:40 horas, o Prof. Fernando Antonio Soares Fragozo 

encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei esta ata em 02 de fevereiro 

de 2022 e a subscrevo, 

 

 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 
 
 

Carlos Henrique Tarjano Santos 

SIAPE 1677674 
 

 

Aprovada em 07/02/22 

 

 

Fernando Fragozo 

Coordenador PPGF 

 


