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ATA - Reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-

graduação em Filosofia – 07/02/2022 

 

 

Às 14:00 horas do dia sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-

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; 

Profa. Dra. Carla Rodrigues, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Eduardo Moreira, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Guilherme Castelo Branco, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Henrique Cairus, docente do PPGF; 

Prof. Dr. Rodrigo Gouvea, docente do PPGF; 

Sonia Maria Reis Machado, representante dos técnicos administrativos; 

Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos; 

 

A reunião tinha como pontos de pauta informes; aprovação das atas das reuniões ordinárias 

de 30/11/21 e 13/01/22; aprovação do calendário de reuniões ordinárias da CD; aprovação 

das bancas de dezembro, janeiro e fevereiro; aprovação de pedidos de prorrogação de 

defesa; procedimento para eleição de representantes discentes para a Comissão Deliberativa; 

aprovação de diretrizes para redação de resolução de passagem direta de mestrado para 

doutorado (Relatoria Profs. Eduardo Moreira e Rodrigo Gouvea) e aprovação da Resolução 

de Bolsas.  O Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo deu início à reunião informando 
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que em reunião com o corpo discente, convocada pelo SIGA, foi escolhida comissão 

eleitoral para a eleição de representante discente (e suplente) na Congregação. A comissão é 

composta do servidor Carlos Tarjano, e das discentes Monica de Freitas e Rafaela Binatto. 

Em seguida foi comentada a resolução CEPG 6/2021 e seus efeitos sobre a prorrogação dos 

prazos para defesa. Após leitura e discussão da referida resolução, ficou a coordenação de 

confirmar, junto à PR2 o teor da referida resolução. Nesse sentido, foi retirado de pauta, por 

unanimidade, o ponto referente aos pedidos de prorrogação. Foram em seguida aprovadas 

as atas das reuniões  ordinárias de atas das reuniões ordinárias de 30/11/21 e 13/01/22. 

Passando aos pontos de pauta, o calendário proposto para as reuniões ordinárias da CD foi 

aprovado por unanimidade. As bancas de dezembro, janeiro e fevereiro foram aprovadas 

por unanimidade. Quanto ao procedimento para eleição de representantes discentes para a 

CD, após leitura do respectivo artigo do Regulamento do PPGF que versa sobre o tema, 

ficou decidido que será, em próxima reunião, escolhida uma comissão de suporte para a 

elaboração do processo eleitoral da representação discente na CD. Em seguida, foram 

apresentadas as diretrizes propostas pelos Profs. Eduardo Moreira e Rodrigo Gouvea para a 

passagem direta de mestrado para doutorado; após discussão e redação conjunta, foram as 

diretrizes aprovadas por unanimidade. Por fim, foram apresentados os últimos detalhes para 

finalização da Resolução de Bolsas e esta foi assim aprovada por unanimidade, com 

vigência estabelecida para a próxima entrada de discentes no PPGF, a saber, 2022.1, pelo 

processo de seleção anual. Nada mais havendo a tratar, às 17:20 horas, o Prof. Fernando 

Antonio Soares Fragozo encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei 

esta ata em 09 de março de 2022 e a subscrevo, 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022. 
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Carlos Henrique Tarjano Santos 

SIAPE 1677674 
 

 

 

 

Fernando Fragozo 

Coordenador do PPGF 
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