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ATA – Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do 

Programa de Pós-graduação em Filosofia – 30/11/2021 

 

 

O Prof. Fernando Santoro abriu a reunião às 16h e delegou a coordenação da reunião ao 

professor Fernando Fragozo. Estavam presentes os professores Francisco de Moraes, 

Fernando Santoro, Fernando Fragozo, Gabriel Mograbi, William Matiolli e Rodrigo 

Gouvea, a professora Carla Rodrigues, a técnica administrativa Sonia Reis e o técnico 

administrativo Carlos Tarjano, assim como o discente Hugo Barreto. O Prof. Fragozo 

procedeu à leitura da ata da reunião de 12 de novembro, que foi aprovada após 

modificações propostas pelo professor Gabriel Mograbi no que diz respeito às informações 

constantes na ata, a respeito do Relatório da Comissão de Bolsas. Nos informes, o professor 

Gabriel Mograbi informou que as inscrições serão gratuitas para os/as alunos/as do PPG 

para o III Colóquio Internacional de Filosofia da Neurociência (https://neurophilo.com/), 

que começa dia 6 de dezembro. Mais informações serão fornecidas pelo professor em email 

dirigido aos membros do PPGF. O professor Fernando Santoro convidou a todos/as para o 

Desembarque das Bacantes, programado para dia 3 de dezembro às 13h, na escadaria do 

IFCS. O professor Fernando Fragozo informou sobre nova decisão do CEPEG sobre prazos 

de defesa. O documento do CEPEG segue anexo a esta ata. Foram apreciados os pedidos de 

prorrogação de Caroline Amanda Lopes Borges, orientadora Tatiane Roque; Mauro Juarez, 

orientador Celso Azar e Thatiana Victoria Machado Ferreira de Moraes, orientador 

Guilherme Castelo Branco. Os pedidos que estavam com a documentação completa foram 

aprovadas e, no que concerne àqueles que estavam com a documentação incompleta, foi 

decidido solicitar ao docente ou ao discente pedido de complementação de documentos. 

Caso os documentos não sejam encaminhados até a próxima reunião ordinária da Comissão 

Deliberativa, o pedido deverá ser novamente submetido a nova apreciação. Em relação à 

escolha da comissão de seleção, foi indicada a necessidade de saber o calendário acadêmico 

para 2022, ainda não definido pela PR2. Após alguns informes sobre o andamento do 

processo seletivo passado, decidiu-se que, por falta de quórum, a comissão será escolhida 

numa próxima reunião extraordinária, a ser convocada para este fim. Sonia chamou atenção 

para a necessidade de se aprovar a Comissão de Seleção o quanto antes, para que o 

processo possa ser realizado dentro dos prazos. Passou-se então ao próximo ponto de pauta: 

Avaliação PNPD e eventual renovação dos atuais bolsistas. A Comissão Deliberativa votou 

pela indicação de um relator para emitir um parecer sobre os relatórios dos atuais bolsistas, 

tendo em vista sua adequação às exigências do regulamento de bolsas do PNPD. O relator 

indicado foi o prof. Fernando Fragozo, que apresentará o parecer a ser votado na próxima 

reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, às 18:20 horas, o Prof. Fernando Antonio 

https://neurophilo.com/
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Soares Fragozo encerrou a reunião. Eu, William Mattioli, lavrei esta ata em 02 de dezembro 

de 2021 e a subscrevo, 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

 

William Mattioli 

 

 

Aprovada em 07/02/22 

 

 

 

Fernando Fragozo 

Coordenador PPGF 

 

 

 


