ATA - Reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pósgraduação em Filosofia – 12/11/2021
As 15 horas do dia doze do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se
em sala virtual os seguintes membros da Comissão Deliberativa do Programa de Pósgraduação em Filosofia, para reunião ordinária:
Prof. Dr. Fernando José de Santoro Moreira, vice coordenador do PPGF e presidente da
reunião;
Prof. Dr. Admar Almeida da Costa, docente do PPGF;
Profa. Dra. Carla Rodrigues, docente do PPGF;
Prof. Dr. Eduardo Ribeiro Moreira, docente do PPGF
Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo, 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. Henrique Fortuna Cairus, docente do PPGF;
Prof. Dr. Francisco José Dias de Moraes, docente do PPGF;
Prof. Dr. Paulo Mendes Taddei, docente do PPGF;
Prof. Dr. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, docente do PPGF;
Doutoranda Monica Silva de Freitas, representante discente;
Sonia Maria Reis Machado, representante dos técnicos administrativos;
Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos;
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Após saudações e alguns esclarecimentos, Prof. Dr. Fernando José de Santoro Moreira
pediu licença aos presentes e retirou-se da reunião por ter anteriormente participado por
mais de quatro horas de uma reunião da Congregação do IFCS, na qualidade de diretor do
instituto. O Prof. Santoro solicitou que o Prof. Fernando Fragozo passasse então a presidir a
reunião. Após esclarecer que sua homologação como coordenador (assim como a do Prof.
Rodrigo Gouvea como substituto eventual) ainda não fora efetivada, o Prof. Fragozo passou
então ao primeiro ponto de pauta, qual seja, a apreciação do pedido de realização de PósDoutorado por parte de Francisca Rutigliano, no período entre o segundo período letivo de
2021 e o segundo período letivo do ano de 2023, sob a supervisão do Prof. Dr. Admar
Almeida da Costa. O Prof. Dr. Henrique Fortuna Cairus sugeriu, como forma de simplificar
o processo de julgamento de futuros pedidos análogos, a designação de um relator para
cada eventual pedido. Após a sugestão, a solicitação foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade, após o que passou-se ao segundo ponto de pauta: A solicitação de
mudança de nível, de Mestrado para Doutorado, do mestrando Caio Damasceno, orientando
do Prof. Dr. Fernando Augusto da Rocha Rodrigues. O professor Cairus propôs a
instauração de uma junta de pareceristas para apreciar o pedido, à luz da resolução do
CEPG e do Regimento do Programa. O Prof. Fernando Fragozo propôs que fosse elaborada
uma normatização específica geral para esses casos. Após discussão, resolveu-se nomear
uma comissão para elaborar as normas gerais para solicitações de mudança de nível e,
assim sendo, os Profs. Drs. Eduardo Ribeiro Moreira e Rodrigo Azevedo dos Santos
Gouvea, com a posterior inclusão do Prof. Dr. Fábio Perin Shecaira, caso este possua
disponibilidade, foram eleitos para tal tarefa. A comissão assim constituída comprometeu-se
a apresentar uma minuta no prazo de aproximadamente um mês a contar da data da reunião.
A Comissão Deliberativa decidiu, também, solicitar, em todos os pedidos de mudança de
nível do curso, um arrazoado circunstanciado por parte do orientador do candidato à
mudança de nível, no qual os méritos de originalidade e qualidade extraordinária do
trabalho deverão ser apontados, tal como prescrito pela resolução do CEPG. Nesse sentido,
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aprovou-se, também por unanimidade, solicitar tal documento ao Prof. Dr. Fernando
Augusto da Rocha Rodrigues, na qualidade de orientador do discente Caio Damasceno.
Passou-se então ao terceiro ponto da pauta, qual seja, apresentação, discussão e deliberação
a respeito do relatório da Comissão de Bolsas (Maio/Outubro 2021). Após comentários a
respeito do Relatório da Comissão de Bolsas, foram apresentados esclarecimentos sobre a
atual situação das bolsas do Programa, bem como os prognósticos futuros. Foi ressaltada a
responsabilidade do coordenador do Programa, Prof. Jean-Yves Béziau, na atual situação de
distribuição de bolsas, na qual uma aluna primeiro colocada em sua Linha ficara sem bolsa,
quando outros alunos segundo colocados a obtiveram. O Prof. Gabriel Mograbi fez uma
ressalva em relação ao Relatório, chamando a atenção para o fato de que apenas o
coordenador, Prof. Jean-Yves Béziau, e o técnico administrativo Carlos Tarjano, sabiam da
vinculação das bolsas do Cnpq ao projeto Neurociência e, nesse sentido, a responsabilidade
pela falta do encaminhamento dessa informação aos outros membros da Comissão de
Bolsas, assim como pela distribuição errônea das mesmas, recai sobre o coordenador.
Ressaltou também que lembrou a ambos da impossibilidade de distribuir essas bolsas aos
ingressantes no exame geral de seleção realizado em 2021. Posto em votação, o Relatório
foi aprovado com uma abstenção e nenhum voto contrário. A fim de encaminhar o
problema gerado pelo erro do coordenador, a Comissão aprovou (com exceção do Prof. Dr.
Paulo Mendes Taddei, que preferiu se abster devido ao fato de ser orientador de Tássia
Vianna de Carvalho), em primeiro lugar, verificar se a discente primeiro colocada na Linha
de Filosofia Prática ainda solicita bolsa e, caso positivo, transferir a bolsa atualmente
usufruída por Tássia Vianna de Carvalho para Andréia Cristini Marcos Miranda Overné.
Foi também decidido por unanimidade que, caso a aluna Tássia tenha de transferir a bolsa,
e venha posteriormente a solicitar a bolsa de mestrado Faperj Nota 10, o fato de ter tido a
bolsa transferida devido às informações errôneas do coordenador será levado em
consideração como eventual critério para desempate. Paralelamente, decidiu-se buscar
junto à PR-2 e outros órgãos cabíveis, uma solução paliativa para a situação, na forma, por
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exemplo, de uma bolsa de empréstimo, permitindo que as duas alunas vejam-se
contempladas. Nada mais havendo a tratar, às 19:00 horas, o Prof. Fernando Antonio Soares
Fragozo encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei esta ata em 16 de
novembro de 2021 e a subscrevo,

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021.

Carlos Henrique Tarjano Santos
SIAPE 1677674
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