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Aos cinco dias do mês de agosto de 2020, às 14:30h, por videoconferência,  realizou-se uma reunião da 1 
coordenadoria do PPGFil, com a presença dos professores Anderson de Paula Borges, André Porto, Araceli 2 
Rosich Soares  Velloso,  Cristiano Rezende,  Fabien Georges Jacques Schang, Filipe Lazzeri Vieira, 3 
Guilherme Ghisoni, Hans Christian Klotz, Helena Esser dos Reis, Martina Korelc, Rafael Rodrigues Pereira, 4 
Renato Moscateli, Ricardo Bazilio Dalla Vecchia e Wellington Damasceno de Almeida, e dos representantes 5 
discentes Brenner Brunetto Oliveira Silveira, Renato Cesar Rodrigues e Sabrina Paradizzo Senna. Com o 6 
quórum necessário, o coordenador, Prof. Guilherme Ghisoni, deu início à reunião. Primeiro ponto de pauta: 7 
apreciação e aprovação das atas das reuniões de 17/06/2020 e 08/07/2020, colocadas em votação e 8 
aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de pauta: decisão ad referendum sobre as prorrogações das 9 
bolsas PNPD-CAPES. O coordenador iniciou sua fala relembrando o que foi discutido na reunião anterior, 10 
sobre a possibilidade de prorrogação das bolsas de Júlia Lemos e Pedro Lemos, dada a impossibilidade de 11 
atribuição das bolsas a novos bolsistas, com a condição de que fizessem um novo plano de trabalho e que 12 
esses planos fossem encaminhados a pareceristas; com os  pareceres favoráveis, o coordenador deu 13 
segmento à aprovação ad referendum. Colocado em votação, o ad referendum com os pareceres favoráveis 14 
foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto de pauta: solicitações de prorrogação de prazos dos discentes. 15 
Foram aprovados os pedidos de prorrogações dos seguintes discentes: Laércio Melo Martins do mestrado, 16 
prorrogação excepcional de 3 meses, de 27/08/2020 a 26/11/2020; Marcos Bruno, prorrogação excepcional 17 
de 3 meses, de 26/11/2020 a 25/02/2021; foram aprovadas também as solicitações de prorrogações de 18 
qualificação dos discentes: Ildo Correia da Silva Neto, prorrogação excepcional de 3 meses, de 30/09/2020 a 19 
29/12/2020; após a explanação acerca da situação do discente Joaquim Onofre Silva Neto, discutida em 20 
reunião anterior, foi também aprovada a sua prorrogação excepcional de 3 meses, de tal modo que, com as 21 
prorrogações ordinária e extraordinária, o seu prazo atual de defesa passa a ser 27/11/2020; com relação à 22 
situação do discente de doutorado Frederico Duarte Pires de Sousa, foi aprovada a prorrogação da 23 
qualificação, pelo período de 07/08/2020 a 06/02/2021, e o indeferimento, em decorrência da extrema 24 
antecedência do pedido, das solicitações de prorrogação de bolsa e defesa, uma vez que sua bolsa tem prazo 25 
até 12/2021 e sua defesa, com a possibilidade de prorrogação ordinária de 12 meses, teria prazo em 08/2022; 26 
foi feito o encaminhamento que o discente, caso necessário, refaça as solicitações indeferidas em data que 27 
seja mais próxima dos prazos. Quarto ponto de pauta: Comissão Prêmio Filósofas. A Rede Brasileira de 28 
Mulheres Filósofas e a Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF) tornou 29 
pública a edição 2020 do Prêmio Filósofas de Distinção Acadêmica em Mestrado e Doutorado, referente a 30 
dissertações e teses defendidas entre 2017 e 2020. Após consulta por meio de e-mail, foram indicadas pelos 31 
orientadores as seguintes dissertações e tese: dissertação da Aline Matos da Rocha, orientadora: Adriana 32 
Delbo Lopes, título da dissertação de mestrado: "A corporal(idade) discursiva à sombra da hierarquia e do 33 
poder: uma relação entre Oyewùmi e Foucault”, defesa: 31/08/2018; dissertação da Fernanda Azevedo Silva, 34 
orientador: Guilherme Ghisoni da Silva, título da dissertação de mestrado: “É possível definir arte? - As 35 
abordagens de Weitz e Danto ao projeto definitório”, defesa: 16/05/2019; dissertação de Lais Cristina Rocha 36 
de Jesus, orientador: Rafael Rodrigues Pereira, título da dissertação de mestrado: “O Debate entre Liberais 37 
e Comunitaristas: Reflexões acerca do Conceito de Pessoa e Neutralidade do Estado”, defesa: 05/12/2019; 38 
e a tese de Rosângela Almeida Chaves, orientadora: Helena Esser dos Reis, título da tese de doutorado: “O 39 
dia de glória chegou. Revolução, opinião e liberdade em Tocqueville e Arendt”, defesa: 08/11/2018. O 40 



coordenador mencionou que, após consulta por e-mail aos membros da coordenadoria, a Carla Damião 41 
submeteu o seu nome para compor a comissão e sugeriu que a comissão fosse composta apenas por 42 
mulheres. O coordenador consultou os participantes da reunião acerca da disponibilidade para participarem 43 
da comissão. Depois de várias consultas sem resposta, a Araceli Veloso se dispôs a participar da comissão. 44 
Sem conseguir completar uma comissão com 3 nomes, foi sugerido o encaminhamento de finalizar a 45 
composição em momento posterior à reunião. Como a Araceli era a única pessoa presente naquele momento 46 
que havia submetido seu nome, foi sugerido que ela fizesse a consulta aos colegas para finalizar a 47 
composição. Aprovamos por unanimidade a Araceli e a Carla como membras e o encaminhamento da 48 
consulta para composição da comissão em momento posterior à reunião. Quinto ponto de pauta: Comissão 49 
Científica do 17º CONPEEX. O CONPEEX é o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão e será realizado 50 
nos dias 19 a 23 de outubro. A PRPG solicitou a indicação de dois docentes de cada Programa de Pós-51 
Graduação stricto sensu para comporem a Comissão Científica, que avaliará os resumos submetidos e as 52 
apresentações de pôsteres no CONPEEX. O Rafael Pereira se dispôs a participar da comissão. Sexto ponto 53 
de pauta: discussão sobre a Chamada CNPq Nº 25/2020, para bolsas de mestrado e doutorado. O 54 
coordenador explicou que o CNPq mudou o modelo de concessão de bolsas, do modelo de cotas para o 55 
modelo de projetos, por meio de chamada pública. A partir de agora, os programas deverão apresentar 56 
propostas de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visando a concessão de bolsas de 57 
mestrado e/ou de doutorado no país. É o projeto protocolado pelo programa (um para o mestrado e um para 58 
o doutorado), que deve articular todas as pesquisas dos docentes e discentes do programa, que será julgado 59 
e ganhará ou não bolsas. O coordenador mencionou que temos apenas 2 bolsas do CNPq, que são de 60 
mestrado e que a vigência das bolsas termina em fevereiro de 2022; de tal modo que não haveria urgência 61 
para participar da chamada que foi aberta, pois ela diz respeitos às bolsas de mestrado e doutorado com 62 
vigência a encerrar de 1º Julho a 31 de dezembro de 2020. A duas bolsas do programa não migrariam para 63 
o novo modelo através dessa chamada. Além disso, o CNPq instituiu um percentual de corte, de acordo com 64 
o número de bolsas. Eles prometem manter 80% das bolsas dos programas que têm de 03 a 10 bolsas, 70% 65 
de 11 a 20 bolsas, 60% com mais de 20, e cursos que possuam número total de até 02 bolsas de mestrado 66 
e/ou 02 de doutorado terão suas bolsas vincendas no período de que trata a chamada, mantidas. Após 67 
discussão e críticas à mudança imposta pelo CNPq, foi aprovado por unanimidade o não envio de projetos 68 
para a atual chamada e a criação de uma comissão composta por Guilherme, Renato e Márcia, para 69 
elaboração das linhas gerais do Projeto Institucional de Pesquisa do programa. Em seguida, o coordenador 70 
deu por encerrada a reunião da qual eu, Marlene Oliveira, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, 71 
assinada pelos presentes. 72 
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