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ATA - Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do PPGF - 

13/05/2022 

Às quatorze horas e vinte minutos do dia treze do mês de maio 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. Francisco de Moraes; 

Prof. Dr. Charles Feitosa; 

Prof. Dr. Gabriel Mograbi; 

Prof. Dr. André Martins;      

Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos; 

Sonia Maria Reis, representante dos técnicos administrativos. 

Após os informes, procedeu-se à aprovação, por unanimidade, da ata da reunião ordinária 

da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em Filosofia ocorrida em 

07/04/22. Foram também aprovadas, por unanimidade, as seguintes bancas: Defesa de Tese 

de Doutorado de Ana Carolina Silva Martins no dia 16 do mês de maio do ano de 2022, 

intitulada “IDEIA DA INFÂNCIA: LINGUAGEM, HISTÓRIA E POLÍTICA NAS 

FILOSOFIAS DE GIORGIO AGAMBEN E WALTER BENJAMIN”, sob a orientação da 

professora Carla Francalanci, e tendo como integrantes da banca os professores Isabela 

Pinho (PPGF/UFRJ), Bethania Assy (UERJ), Bernardo Barros Coelho de Oliveira (UFF) e 

Pedro Duarte (PUC-Rio); Defesa de Tese de Doutorado de Christiane Costa de Matos 

Fernandes no dia 16 do mês de maio do ano de 2022, intitulada “Entre a expressão do ente 

e a escuta do ser: O lugar do lógos no pensamento de M. Heidegger nos anos 1920”, sob a 

orientação do professor Gilvan Fogel e coorientação do professor Marco Antônio dos 
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Santos Casanova, e tendo como integrantes da banca os professores Marco Antônio dos 

Santos Casanova (UERJ), Paulo Mendes Taddei (PPGF/UFRJ), Francisco José dias de 

Moraes (PPGF/UFRJ) e Paulo Cesar Gil Ferreira Junior (UERJ); Defesa de Tese de 

Doutorado de Maria Clara Azevedo de Carvalho no dia 31 do mês de março do ano de 2022, 

intitulada “Uma Investigação Filosófica dos Conceitos e Correntes da Ética Ambiental”, 

sob a orientação do professor Alexandre Costa e coorientação do professor Fabio Alves 

Gomes de Oliveira, e tendo como integrantes da banca os professores Rachel Souza 

Martins (UERJ), Rita Leal Paixão Externo (UFF), Susana de Castro (PPGF/UFRJ) e Andre 

Brayner (UCS); Defesa de Dissertação de Mestrado de Anamaria Nabuco de Araújo no dia 

09 do mês de fevereiro do ano de 2022, intitulada “O mecanismo afetivo do ódio: uma 

interpretação à luz da filosofia de Spinoza”, sob a orientação do professor André Martins 

Vilar de Carvalho, e tendo como integrantes da banca os professores Cristina Mair Rauter 

(UFF) e Alex Sandro Leite Externo (UEBA); Defesa de Dissertação de Mestrado de Caio 

Wilton de Campos Damasceno no dia 26 do mês de março do ano de 2022, intitulada “A 

Concepção Moral da Doutrina do Direito de Immanuel Kant na Obra Metafísica dos 

Costumes”, sob a orientação do professor Fernando A. da R. Rodrigues, e tendo como 

integrantes da banca os professores Rubens de Lyra Pereira e Rodrigo da Silva dos Santos 

(FAETEC); Defesa de Dissertação de Mestrado de Cássia Siqueira Figueiredo no dia 31 do 

mês de março do ano de 2022, intitulada “Inteligência artificial e formas de vida”, sob a 

orientação do professor Jean-Pierre Cardoso Caron, e tendo como integrantes da banca os 

professores Victor Ximenes Marques (UFABC) e Hilan Bensusan (UnB). Passou-se então 

ao próximo ponto de pauta referente à aprovação da comissão de análise da solicitação de 

aproveitamento de créditos por parte de três discentes da turma de 2022 (artigo 13 XII do 

regulamento) composta pelos Profs. Fernando Fragozo e Eduardo Moreira. A comissão foi 

aprovada por unanimidade. Avançando ao ponto de pauta seguinte, decidiu-se, por 

unanimidade, pelo pagamento da taxa de inscrição para o Encontro da Anpof para os 
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membros docentes e discentes do PPGF, além dos pós doutorandos. Passando então à 

análise do pedido de credenciamento do Prof. Danilo Bilate como docente colaborador do 

Programa, o Prof. Francisco de Moraes apresentou o parecer elaborado em conjunto com o 

Prof. William Mattioli. Posto em votação o referido credenciamento, este foi aprovado por 

unanimidade. Cumprindo o ponto de pauta seguinte, decidiu-se, por unanimidade, pela 

alteração do item “e)” da Resolução 03/16 sobre coorientações, no sentido de retirar a 

obrigação do coorientador integrar quadro permanente de instituição de ensino superior ou 

equivalente. Seguindo ao próximo ponto de pauta, decidiu-se pela aprovação dos 

procedimentos da pesquisa eleitoral para escolha da representação discente na CD, com o 

seguinte calendário: a) Inscrição através do e-mail eleicao.ppgf@gmail.com: de 16 a 30 de 

maio de 2022. b) Homologação das candidaturas: as candidaturas serão homologadas no 

dia 31 de maio de 2022 e sua divulgação se dará por mensagem eletrônica. c) Eleição: de 1 

a 8 de junho de 2022. Procedendo ao último ponto de pauta, foi eleita, por unanimidade, a 

Comissão do Prêmio Anpof de tese e dissertação de 2022 composta pelos Profs. André 

Martins, Charles Feitosa e Francisco de Moraes. Nada mais havendo a tratar, às 15:20 horas, 

o Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique 

Tarjano Santos, lavrei esta ata em 08 de junho de 2022 e a subscrevo, 
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