ATA - Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do
Programa de Pós-graduação em Filosofia – 07/04/2022
Às quatorze horas e vinte minutos do dia sete de abril 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;
- Prof. Dr. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, vice-coordenador do PPGF;
- Prof. Dr. Gabriel José Corrêa Mograbi, docente do PPGF;
- Prof. Dr. Guilherme Castelo Branco, docente do PPGF;
- Prof. Dr. Paulo Mendes Taddei, docente do PPGF;
- Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira, docente do PPGF;
- Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos;
Tendo o Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo aberto a reunião, passou ao informe
referente à elaboração do denominado “projeto institucional” do CNPq, explicando que o
Programa pode, neste ano, pleitear 1 bolsa de mestrado e uma de doutorado. Após explicar
a necessidade de escolha de uma das áreas estipuladas por portaria do MCTI, chamou a
atenção para o fato de as pesquisas do PPGF (e das ciências humanas em geral) serem
dificilmente enquadráveis nas áreas estipuladas pela portaria, sendo estas marcadamente
tecnológicas, econômicas e militares. Após breve comentário acerca das áreas possíveis, foi
visualizada a área referente a “Ensino de Ciências” como potencialmente interessante para
a elaboração do projeto. O Prof. Fragozo explicou então que iria convocar uma reunião de
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trabalho para quem quisesse e pudesse participar da elaboração do projeto, sendo o tema do
projeto e a distribuição de tarefas decididas nesta reunião a ser convocada. O Prof. Dr.
Gabriel José Corrêa Mograbi, no contexto do projeto institucional CNPq, informou aos
presentes sobre sua experiência pregressa com a elaboração do projeto institucional, e
ofereceu-se, embora não vá poder participar diretamente da elaboração do próximo projeto,
para prestar qualquer assistência necessária. Passou-se, então, à aprovação das atas das
reuniões ordinária de 14/03/2022 e extraordinária de 23/03/2022, que foram aprovadas por
unanimidade; foram também aprovadas, por unanimidade, as bancas de março e abril de
2022, quais sejam: banca de defesa de dissertação de Mestrado de Caio Wilton de Campos
Damasceno, ocorrida no dia 26 do mês de março do ano de 2022, às 16:00 horas e
composta por Fernando A. da R. Rodrigues, orientador, Rubens de Lyra Pereira e Rodrigo
da Silva dos Santos, FAETEC; banca de defesa de dissertação de Mestrado de Cássia
Siqueira Figueiredo, ocorrida no dia 31 do mês de março do ano de 2022, às 14:00 horas e
composta por Jean-Pierre Cardoso Caron, orientador, Victor Ximenes Marques, UFABC,
Hilan Bensusan, UnB, tendo como suplentes Fernando Fragozo, PPGF e Ulysses Pinheiro
PPGLM/UFRJ; banca de defesa de tese de Doutorado de Maria Clara Azevedo de
Carvalho, ocorrida no 31 do mês de março do ano de 2022, às 09:00 horas e composta por
Alexandre Costa, Orientador; Fabio Alves Gomes de Oliveira, UFF; Rachel Souza Martins,
UERJ; Rita Leal Paixão, Externo, UFF; Susana de Castro, PPGF/UFRJ; Andre Brayner,
UCS, tendo como suplentes Maria Clara Dias PPGBIOS UFRJ e Wallace de Moraes,
PPGF.
Avançando ao próximo ponto de pauta, o relatório final do pós-doutorado de Juliana
Pinheiro, supervisionada pelo prof. Dr. Jean-Yves Béziau, foi aprovado por unanimidade.
Passou-se a tratar, então, do seguinte ponto de pauta: a participação de Fábio Mourilhe
como Professor Colaborador Voluntário do programa nos termos da Resolução Consuni
08/2008. Decidiu-se, antes de uma votação, pesquisar as condições necessárias para que
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Fábio Mourilhe possa vir a ser coorientador, e encaminhar o caso de acordo. O ponto foi,
dessa forma, retirado de pauta, após anuência de todos os presentes.
Passou-se à escolha da comissão de análise do pedido de passagem direta de mestrado para
doutorado de Caio Damasceno, tendo como orientador o prof Dr Fernando Rodrigues, que
ficou composta pelos professores Fábio Perin Shecaira, Wilson John Pessoa Mendonça e
Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, comprometidos a apresentar um parecer até o dia 18
de abril de 2022. A composição da comissão foi aprovada por unanimidade. Procedeu-se,
avançando ao ponto de pauta seguinte, à escolha da comissão de suporte para a elaboração
do processo eleitoral da representação discente na Comissão Deliberativa, que teve a
seguinte composição aprovada por unanimidade: Profa Dra Susana de Castro Amaral
Vieira, prof Dr Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, Doutoranda Monica Freitas e o
técnico Carlos Tarjano.
Passando ao último ponto de pauta, a escolha dos dois outros membros da comissão para
determinação da tese representante do PPGF no Prêmio Capes de tese, foram escolhidos,
além da Profa Dra Carla Rodrigues, como decidido em reunião de 14/03/22, o Prof Dr
Gabriel José Corrêa Mograbi.
Nada mais havendo a tratar, às 17:20 horas, o Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo
encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei esta ata em 09 de maio de
2022 e a subscrevo,
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022.

Carlos Henrique Tarjano Santos
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