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ATA - Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do PPGF - 11/07/2022
Às quinze horas e quinze minutos do dia onze do mês de julho 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 Costa Pinto Francalanci, docente 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. Gabriel José Corrêa Mograbi, docente do PPGF;
Prof. Dr. Paulo Mendes Taddei, docente do PPGF;
Profa. Dra. Susana de Castro Amaral Vieira, docente do PPGF;
Prof. Dr. Wallace dos Santos de Moraes, docente do PPGF
Doutoranda Ísis Esteves Ruffo, discente do PPGF;
Doutorando João Victor Ponciano, discente do PPGF;
Doutorando Vinicius Falcão Oliveira Carneiro, discente do PPGF;
Mestranda Carla Regina dos Santos Rocha, discente do PPGF;
Mestrando Cello Latini Pfeil, discente do PPGF;
Sonia Reis Machado, representante dos técnicos administrativos.

Após iniciar a reunião, o Professor Fernando Fragozo apresentou dois informes.No primeiro informe, sobre a elaboração da nova identidade visual e página do
PPGF, mencionou que participou de uma conversa com a designer Beatriz Zampieri, e que apresentará sua proposta à Comissão Deliberativa quando ela a
tiver concluído. Em seu segundo informe, o Professor Fernando Fragozo apresentou os resultados das pré-seleções realizadas no PPGF paraas indicações do
Programa ao Prêmio ANPOF 2022 e ao Prêmio Filósofas 2022. A banca composta pelos Professores André Martins, Charles Feitosa e Francisco de Moraes
indicouao prêmio ANPOF 2022 a tese de doutorado intitulada “Método dialético: um estudo da lógica dialética como método deexposição teórico”, de
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Rômulo Ferreira Corrêae a dissertação de mestrado intitulada “Tecendo Fios de Liberdade a Partir de Quilombismos”, de Diego Henrique Nascimento Santos.
A banca conferiu menção honrosa à tese intitulada“NarratingExperiencesofAlzheimer’sThroughArt:PhenomenologicalandExistentialistDescriptionsof The
Living Body”, de Ana PaulaBarbosa-Fohrmann. Para a modalidade mestrado do Prêmio Filósofas 2022, a banca composta pelos professores Adriany
Mendonça, Francisco de Morais e Rodrigo Gouvea indicou a dissertação de mestrado intitulada “Viver depois da perda – um estudo sobre a oscilação da
violência e a filosofia da história em Para a crítica da violência, de Walter Benjamin” de Beatriz Zampieri Espíndola. Para a modalidade doutorado, a banca
composta pelos professores Adriany Mendonça, Carla Rodrigues e Francisco de Morais indicou a tese intitulada “ENTRE A EXPRESSÃO DO ENTE E A
ESCUTA DO SER: O LUGAR DO LÓGOS NO PENSAMENTO DE HEIDEGGER NOS ANOS 1920” de Christiane Costa de Matos Fernandes. O Professor
Cláudio Medeiros apresentou o informe de que seu credenciamento no PPGF foi aprovado na UFF. Afirmou ainda que está desenvolvendo um plano de curso
com o Professor Victor Galdino e manifestou seu voto positivo à aprovação do Estágio Pós-Doutoral de Victor Galdino e sua atuação como Prof. Colaborador
Voluntário no PPGF (Res.Consuni 08/2008).Depois dos informes, procedeu-se à aprovação, por unanimidade, da ata da reunião ordinária da Comissão
Deliberativa do Programa de Pós-graduação em Filosofia ocorrida 13/06/2022 com a inclusão do nome do discente Vinícius Falcão Oliveira Carneiro.Após a
aprovação por unanimidade de mudança na ordem dos pontos de pauta, procedeu-se à homologação do resultado da eleição dos representantes discentes na
Comissão Deliberativa. Após descrição do processo eleitoral feita pelos professores Rodrigo Gouvea e Susana de Castro, foi aprovada por unanimidade a
homologação dos resultados da eleição para representação discente do PPGF: Ísis Esteves Ruffo, João Victor Ponciano,Carla Regina dos Santos Rocha e Cello
Latini Pfeil. O professor Fernando Fragozo agradeceu publicamente a atuação dos participantes discentes anteriores.Em especial, agradeceu à doutoranda
Monica de Freitas. Em seguida, a senhora Sonia Machado, representante dos técnicos administrativos, apresentou a notícia de que foi publicada uma
resolução da PR-2 que determina que a Comissão Deliberativa deva homologar com pareceres os resultados das defesas ocorridas desde maio de 2022. Por se
constatar que não houve bancas para aprovar, passou-se ao ponto de pauta concernente à aprovação de Comissão de analise de aproveitamento de créditos (art.
13, XII do Regulamento do PPGF): Fernando Fragozo e Eduardo Moreira. Após esclarecimento do professor Fernando Fragozo sobre seu funcionamento, a
Comissão foi aprovada por unanimidade. Procedeu-se à leitura de relatório redigido pelo professor Fernando Rodrigues acerca da solicitação de realização de
Estágio pós-doutoralsob sua supervisãode José Maria Arruda, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram aprovadas por unanimidade as solicitações de
realização de Estágio pós-doutoral de Victor Galdino e Juliana Aggio sob a supervisão da professora Carla Rodrigues. O professor Fernando Fragozo deu boas
vindas aos novos pesquisadores de pós-doutorado do PPGF. O relatório de atividades de pós-doutorado de Isabela Pinho sob a supervisão da professora Carla
Rodrigues foi elogiado pelo professor Fernando Fragozo em razão da qualidade e quantidade das atividades realizadas e, em seguida, aprovado por
unanimidade. Passou-se ao ponto acerca da solicitação de participação de Victor Galdino como professor colaborador voluntário do PPGF nos termos da
Resolução do Consuni 08/2008. Após apresentação do referido professor pela professora Carla Rodrigues, o professor Paulo Taddei expressou preocupação
sobre o modo como a situação de Vitor Galdino seria registrada na PR-4, tendo em vista sua atuação presente como professor substituto do Instituto de
Psicologia da UFRJ. Solicitou, por essa razão, que o PPGF fizesse uma consulta na PR-4 sobre a questão. A solicitação foi acolhida pela professora Carla
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Rodrigues, pela senhora Sonia Reis e por demais membros do programa. A mensagem de consulta à PR-4 deveria ser copiada aos professores Paulo Taddei e
Carla Rodrigues.Após comentários do professor Claudio Medeiros a respeito do curso que este oferecerá em conjunto com o professor Victor Galdino no
PPGF em 2022.2, o professor Gabriel Mograbi propôs como encaminhamento que se votasse a solicitação de atuação do professor Vitor Galdino como
professor colaborador voluntário do PPGF nos termos da Resolução do Consuni 08/2008. A solicitação foi aprovada pela Comissão Deliberativa com a
abstenção do professor Paulo Taddei.Em seguida, discutiu-se em conjunto os pontos sobre a determinação dos valores para diárias e passagens para eventos e
para membros de bancas em 2022. A senhora Sonia apresentou os valores gastos com o Encontro daAnpof. Além do pagamento da taxa de inscrição de
professores e professoras, o PPGF se servirá da verba PROAP para compra de passagens às professoras e aos professores que assim solicitaram e para o
pagamento de ajuda de custo às/aos discentes do programa que participarão do Encontro da Anpof. A senhora Sonia anunciou também que o CFCH pediu para
que fosse enviado um ofício para compra de café e material de cozinha ainda sem valor definido. Diante das solicitações de diferentes docentes do PPGF
encaminhadas à secretaria até o prazo de 30 de junho, conforme solicitado pela coordenação, o professor Fernando Fragozopropôs um encaminhamento em
que, primeiramente, a secretaria fizesse um levantamento dos gastos com o Encontro da Anpof e de valores referentes às solicitações das/dos docentes, para
averiguar se todos os gastos poderiam ser cobertos com a verba PROAP. Havendo essa possibilidade, seriam feitos dois empenhos para o uso da verba, o
último deles no mês de setembro. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.O professor Gabriel Mograbi sugeriu, então, que fosse reaberto o período
para solicitação de uso da verba PROAP após o segundo empenho caso haja valores restantes. Em seguida, o professor Fernando Fragozo esclareceu o ponto
referente à distribuição de duas bolsas CAPES recebidas pelo edital PR-2/CAPES. O PPGF foi contemplado com duas bolsas de doutorado e o HCTE da
UFRJ, programa vinculado ao PPGF no âmbito do referido edital, recebeu uma bolsa de mestrado e uma de doutorado. Antes de proceder à decisão a respeito
da distribuição dessas duas bolsas de doutorado, o professor Fernando Fragozo mencionou que houve um erro na distribuição das bolsas aos discentes
ingressantes em 2022 já que a nota no exame de seleção foi considerada como critério para distribuição das bolsas, ao invés do número de candidaturas às
linhas de pesquisa, o que gerou a distribuição errônea de uma das bolsas. O professor Fernando Fragozo propôs então que fosse concedida uma bolsa para
discente que tenha ingressado no PPGF em 2022 e outra para discente ingressado em 2021, o que não apenas repararia o erro como permitiria que houvesse
uma distribuição mais equânime das bolsas segundo o ano de ingresso, a saber: 7 bolsas para 2020, 7 bolsas para 2021 e 8 bolsas para 2022, sendo que os/as
primeiros/as colocados/as de cada linha de 2022 receberiam bolsa. Após a manifestação de apoio pelos professores Fernando Santoro, Carla Rodrigues e
Wallace de Moraes, a proposta foi aprovada por unanimidade. O professor Fernando Fragozo esclareceu que as bolsas em questão, assim como as já
anteriormente aprovadas, seriam distribuídas ao longo de 2022 e início de 2023, à medida em que forem sendo disponibilizadas pelos atuais bolsistas. Passouse, então, para o último ponto de pauta: proposta para cadastro e convite do prof. Rafael H. Lobo ao quadro permanente do PPGF. O professor Wallace de
Moraes apresentou o conteúdo da carta de solicitação de recadastramento do professor Rafael H. Lobo, assinada por professoras e professores da linha de
pesquisa Gênero, Raça e Colonialidade e também de outras linhas de pesquisa do PPGF.O professor Wallace de Moraes enfatizou que a carta foi
disponibilizada de antemão às/aos docentes do PPGF para consulta.Em seguida, o professor Fernando Fragozo reconheceu que o professor Rafael H. Lobo
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contribuiu sobremaneira para o PPGF, tendo sido Coordenador do programa e um dos criadores da linha de pesquisa Genêro, Raça e Colonialidade. Após
votação, a proposta para cadastro e convite do prof. Rafael H. Lobo ao quadro permanente do PPGF foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às 17:20 horas, o Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo encerrou a reunião. Eu, Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, lavrei
esta ata em 15 de julho de 2022 e a subscrevo,

Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea
SIAPE 1124075
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