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ATA - Reunião Ordinária da Comissão Deliberativa do PPGF – 

22/08/2022 

Às quatorze horas e dez minutos do dia vinte e dois do mês de agosto 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 Francalanci, docente do PPGF;  

• Prof. Dr. Claudio Vinícius Felix Medeiros, docente do PPGF; 

• Prof. Dr. Francisco José Dias de Moraes, docente do PPGF;  

• Prof. Dr. Filipe Ceppas de Carvalho e Faria, docente do PPGF;     

• Joao Victor Ponciano, representante discente; 

• Cello Latini, representante discente; 

• Carla Rocha, representante discente;   

• Ìsis Ruffo, representante discente; 

• Sonia Reis Machado, representante dos técnicos administrativos; 

• Carlos Henrique Tarjano Santos, representante dos técnicos administrativos. 

Durante os informes, foi comunicado que a Coordenadora do programa de História das 

Ciências e das Técnicas e Epistemologia, Maira Froes, tem interesse em estabelecer contato 

com o PPGF, sobretudo no que concerne a eventos comuns e a disponibilização de vagas 

nos cursos do programa. Foi comunicada pelo prof Fragozo a vontade dos alunos de fazer 

uma semana de recepção no início do próximo ano letivo, ao que sugeriu-se juntar a 

semana dos discentes com uma apresentação dos discentes, para que tomem conhecimento 

de suas áreas de pesquisa e interesses acadêmicos em geral. O prof Danilo Bilate 

aproveitou ainda para sugerir a integração da revista trágica com os integrantes dos 
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programas de pós-graduação em filosofia da UFF e da UFRRJ. Informou-se ainda que as 

bancas de defesa podem seguir o regime remoto ate dezembro de 2022. 

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 

11/07/2022. Foi aprovada, também por unanimidade, a banca de Defesa de Tese de 

Doutorado de Luciano Gomes Brazil, orientando da professora Carla. 

Procedeu-se então, a homologação dos resultados das defesas de tese e dissertação a seguir, 

aprovadas por unanimidade:  16/05/2022, Doutorado, 117067315, ANA CAROLINA 

SILVA MARTINS; 16/05/2022, Doutorado, 117067381, CHRISTIANE COSTA DE 

MATOS FERNANDES. 

Passando ao próximo ponto de pauta, aprovou-se por unanimidade o retorno à orientação 

do Prof. Rafael Haddock-Lobo dos discentes antes por ele orientados:  Luã Sarcinelli, 

Lorena Oliveira, Fábio Borges do Rosário, Saeed Sjavdaniyan e Sajedeh Norouzi. 

Avançando, aprovou-se por unanimidade o relatório de pós-doutorado de Iasmim Martins, 

sob a supervisão da professora Carla Rodrigues. Aprovou-se também por unanimidade, o 

projeto de pesquisa de pós-doutorado de Elivanda de Oliveira Silva, sob a supervisão da 

professora Susana de Castro, e o projeto de pesquisa de pós-doutorado do pesquisador Caio 

Paz, sob a supervisão da professora Carla Rodrigues. Seguindo ao próximo ponto de pauta, 

Rejane das Neves de Souza e Cello Latini, ambos orientandos do professor Wallace, foram 

aprovados por unanimidade como representante discente e suplente, respectivamente, na 

Comissão de Bolsas. Aprovou-se também por unanimidade, seguindo ao próximo ponto de 

pauta, a o posicionamento favorável do PPGF em relação à abertura de cotas no exame de 

seleção para transgêneros, travestis e quilombolas, em resposta a uma solicitação do 

Prof. Vantuil, decano do CFCH. Passou-se, então, a escolha da Comissão de Seleção para 

ingresso em 2023, aprovada por unanimidade com a seguinte composição: Carla Costa 

Pinto Francalanci (presidente), Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, Paulo Taddei, Admar 

Almeida da Costa, Francisco José Dias de Moraes, Claudio Vinícius Felix Medeiros, 

Wallace dos Santos de Moraes, Rafael Haddock-Lobo, Gabriel Mograbi e Danilo Bilate. 

Sobre o processo seletivo, foram aprovadas por unanimidade as sugestões de que conte com 
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as etapas de prova teórica, arguição, análise de projeto e prova de línguas, sendo a arguição 

realizada de forma virtual. 

Nada mais havendo a tratar, às 17:00 horas, o Prof. Dr. Fernando Antonio Soares Fragozo 

encerrou a reunião. Eu, Carlos Henrique Tarjano Santos, lavrei esta ata em 03 de outubro 

de 2022 e a subscrevo, 

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2022. 
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Fernando Antonio Soares Fragozo 

 


