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Aos oito dias do mês de dezembro de 2014 às quatorze horas e trinta minutos, na sala do 3º
ano de filosofia, realizou-se uma reunião ordinária do colegiado da pós-graduação, com a presença dos professores Adriano Correia, Adriana Delbó, Anderson Borges, André Porto, Araceli Velloso, Christian Klotz, Fábio Ferreira, Guilherme Ghuisoni, Márcia Zebina, Martina Korelc, Renato Moscateli, Thiago Santoro e o representante discente Paulo Júnio de Oliveira. O
professor Cristiano Rezende justificou sua ausência. Com o quórum necessário, a coordenadora, Profª Márcia Zebina, deu início à reunião expondo o primeiro ponto da pauta: leitura e
aprovação da ata da reunião de 22 de outubro de 2014. A mesma foi lida, aprovada por unanimidade e assinada. A seguir, passou-se ao segundo ponto da pauta: a homologação do resultado do processo seletivo do mestrado para ingresso em 2015-1. O professor André Porto relatou que um dos candidatos apresentou prova sobre um tema não sorteado, mas não houve necessidade de desclassificá-lo, já que o candidato não obteve média geral para aprovação no
processo seletivo. Alguns conselheiros comentaram que talvez fosse necessário reprovar o
candidato na fase da prova escrita, mas ressaltou-se que o regimento não prevê essa possibilidade. O Prof. André Porto comentou também que é preciso repensar a participação dos orientadores no processo, pois, no atual modelo, os pareceres emitidos pelos mesmos não parece
oferecer uma contribuição distinta daquela já feita pelos professores da banca, na análise dos
candidatos. Houve alguma discussão sobre o tema. Em seguida, O Prof. André leu e comentou as notas dos aprovados: o processo recebeu 22 candidatos, dos quais 7 foram aprovados
na avaliação de projetos e 5 aprovados no resultado final. Os candidatos aprovados, em ordem
de classificação, foram: 1º Mariana Andrade Santos, 2º Juliana Damazio Carvalho, 3º Fábio
Eduardo Bezerra Lemos de Carvalho, 4º Rafael Carneiro Rocha e 5º Augusto Seixas Brandão
Rego. O resultado do processo seletivo do mestrado foi aprovado por unanimidade. A coordenadora passou ao próximo ponto da pauta: Escolha do novo membro da comissão de bolsas. A
coordenadora esclareceu a necessidade da escolha de um novo membro para a comissão, uma
vez que o Prof. Wagner está afastado, o professor André se dispôs a fazer parte da comissão, o

que foi aceito por todos os presentes. A coordenadora passou então ao quarto tema da pauta:
Definição das disciplinas 2015-1. A coordenadora enfatizou que as notas referentes a 2014-2
devem ser entregues até 13.02, portanto, antes do feriado de carnaval. Essa também é a data
para o envio das ementas das disciplinas de 2015-1. A coordenadora informou que, na linha
de Ética e Filosofia Política, a Prof. Carla já definiu que ministrará uma disciplina. Após
deliberação ficou definido para 2015-1 os seguintes docentes das respetiva linhas de pesquias:
Ética e Filosofia Política , Profª Carla e Profº Adriano; linha de Ontologia e Metafísica, Profº
Fábio, sendo que os professores Christian e Márcia decidirão posteriormente quem ministrará
disciplina. Na linha de Lógica e Filosofia da Linguagem, Profº André Porto. A coordenação
enfatizou novamente que os conteúdos e nomes das disciplinas devem ser enviados até
13.02.2015. A seguir, a coordenadora colocou em discussão o quinto ponto da pauta: a análise
e aprovação da resolução interna sobre Estágio Docência. O texto da resolução foi lido, discutido e foram feitas sugestões de mudanças. Com as alterações feitas, a proposta foi aprovada
por unanimidade. Na sequência, a coordenadora colocou em discussão o sexto ponto de pauta:
a análise e aprovação da resolução interna sobre a Distribuição e Renovação de Bolsas. O
texto foi lido, discutido e sugestões de mudanças foram feitas, ao final, com as devidas alterações, o texto foi aprovado por unanimidade. Por fim, a coordenadora apresentou os informes.
Não havendo nada mais a tratar, a coordenadora encerrou a reunião da qual eu, Anderson de
Paula Borges, secretario ad hoc, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada
pelos presentes.
Adriano Correia:_____________________________________________________________
Adiana Delbò Lopes: _______________________________________________________
Anderson Borges:_____________________________________________________________
André da Silva Porto: _______________________________________________________
Araceli Rosich Velloso: ______________________________________________________
Fábio Ferreira: _______________________________________________________________
Guilherme Ghisoni da Silva: __________________________________________________
Hans Christian Klotz: _________________________________________________________
Márcia Zebina Araújo da Silva:__________________________________________________
Martina Korelc:______________________________________________________________
Renato Moscateli:____________________________________________________________
Thiago Santoro:______________________________________________________________
Paulo Júnio de Oliveira (Representante discente):___________________________________

