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ATA - Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do PPGF - 13/06/2022
Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze do mês de junho 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;
Profa. Dra. Carla Rodrigues, docente do PPGF;
Prof. Dr. Claudio Vinícius Felix Medeiros, docente do PPGF;
Prof. Dr. Danilo Bilate de Carvalho, docente do PPGF;
Prof. Dr. Fernando José de Santoro Moreira, docente do PPGF;
Prof. Dr. Filipe Ceppas de Carvalho e Faria, docente do PPGF;
Prof. Dr. Jean Pierre Cardoso Caron, docente do PPGF;
Prof. Dr. Paulo Mendes Taddei, docente do PPGF;
Prof. Dr. Roberto Charles Feitosa de Oliveira, docente do PPGF;
Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira, docente do PPGF;
Doutoranda Ísis Esteves Ruffo, discente do PPGF;
Doutorando Pablo Castro Ribeiro, discente do PPGF;
Doutorando Vinicius Falcão Oliveira Carneiro, discente do PPGF;
Sonia Reis Machado, representante dos técnicos administrativos;
Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos.

Após os informes, procedeu-se a aprovação, por unanimidade, da ata da reunião ordinária da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em
Filosofia ocorrida 13/05/2022, com a condição de que um problema de formatação observado pelo professor Rodrigo seja retificado. Passando ao segundo
ponto de pauta foi aprovada por unanimidade a banca de Defesa de Tese de Doutorado do aluno Pedro Rhavel Nascimento Teixeira, matriculado(a) na UFRJ
sob o número (DRE) 117111130 e orientando da Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira, tendo como membros os Profs. Susana de Castro(PPGF/UFRJ),
Tessa Moura Lacerda (USP), Érico Andrade (UFPE), Márcio Augusto Damin Custódio (UNICAMP) e André Martins PPGF (PPGF/UFRJ) e suplentes os
Profs. Fabio Oliveira (UFF) e Rodrigo Gouvea (PPGF/UFRJ). O próximo ponto de pauta, a apreciação da solicitação de Pós-Doutorado de Rafael Mófreita
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Saldanha, sob orientação do Prof. Dr. Jean Pierre Cardoso Caron, docente do PPGF, foi também aprovado por unanimidade. Passou-se a apreciação do pedido
de trancamento excepcional de Natasha Treuffar Alves, que esta passando por episódios de violência domestica. Nesse contexto, a senhora Sonia explicou que
o trancamento, no momento, seria implementado como o trancamento do primeiro período letivo do ano de 2022 que, na pratica, devera ser renovado em
menos de 2 meses. O professor Filipe Ceppas de Carvalho e Faria, na qualidade de orientador de Natasha, se prontificou a avisar a aluna, pedindo também a
ela que nos envie eventuais documentos comprobatórios do ocorrido. Aprovou-se por unanimidade, dessa forma, o trancamento excepcional, caso a aluna
assim o deseje após ser informada de suas condições. Passando ao próximo ponto de pauta, decidiu-se transferir o período de votação para a representação
discente do programa para o período compreendido entre os dias 20 e 27 de junho. Cumprindo o ponto seguinte, o valor total de R$ 500,00, a titulo de ajuda
de custo, aos discentes que participarão do encontro da ANPOF, foi instituído. Desse valor será descontado o montante pago a mais, diretamente pelo
Programa à Anpof, para aqueles discentes que tenham conseguido hospedagem pela Associação. Docentes e pos doutorandos que não forem contemplados por
bolsas com taxas de bancada terão suas passagens pagas pelo Programa. Passou-se então à discussão a respeito das cinco novas bolsas de doutorado obtidas
pelos trâmites realizados pela secretária Sonia Reis junto à PR2. Após apresentação, por parte do Prof. Fragozo e da secretaria, da situação atual da
distribuição de bolsas e da lista de espera pelos anos de 2020, 2021 e 2022, foi aprovada por unanimidade a distribuição de duas bolsas para os ingressantes no
ano de 2020, duas para os ingressantes de 2021 e uma para os ingressantes de 2022. Desse modo, atualmente estão disponíveis (ou o estarão até o final do
ano), em relação ao doutorado, um total de 7 bolsas da CAPES para 2020, 6 para 2021 e 7 para 2022. Passou-se então ao último ponto de pauta referente à
decisão sobre modo de escolha dos artigos de autoria de docentes do PPGF a serem versados para o inglês pelo Projeto Faperj 29/2021. O Prof. Fragozo
explicouo os termos do Projeto e apresentou a proposta da coordenação com as seguintes regras: realização de três chamadas de 5 artigos cada, uma em
novembro/22, outra em março/23 e a última em junho/23; em cada chamada, os(as) docentes do PPGF, caso queiram, podem apresentar um artigo para
tradução; caso haja, em cada chamada, mais artigos candidatos do que 5, far-se-á um sorteio e os 5 primeiros sorteados serão traduzidos; todos(as) os docentes
podem inscrever artigos inéditos nas chamadas; na medida em que um(a) docente tenha um artigo sorteado para tradução, não poderá apresentar mais artigos
nas chamadas seguintes, a menos que, após a ultima chamada realizada (junho/23), ainda exista a possibilidade de versão de um ou mais artigos; a
responsabilidade pelo artigo e por sua publicação é de seu(ua) autor(a); no momento do encaminhamento do artigo para o PPGF a fim de participar das
chamadas acima listadas, o artigo deve estar finalizado, revisado, e pronto para ser apresentado a uma revista e como o Projeto não prevê verba para
publicação, apenas para versão para o inglês, caso a revista solicite revisão do artigo, caberá ao autor realizá-la. Após esclarecimentos complementares e
discussão a respeito da publicação dos artigos, a proposta foi aprovada por unanimidade com o adendo segundo o qual o/a autor/a do artigo versado para o
inglês tem, no máximo, quatro meses para apresentar o artigo para um revista. Nada mais havendo a tratar, às 16:20 horas, o Prof. Dr. Fernando Antonio
Soares Fragozo encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei esta ata em 04 de julho de 2022 e a subscrevo,
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