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Aos oito dias do mês de julho 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, Renato Moscateli, Ricardo 4 
Bazilio Dalla  Vecchia e Wellington Damasceno de Almeida, e dos representantes discentes Brenner Brunetto 5 
Oliveira Silveira, Renato Cesar Rodrigues e Sabrina Paradizzo Senna. Com o quórum necessário, o 6 
coordenador, Prof. Guilherme Ghisoni, deu início à reunião, e antes de passar à pauta solicitou a inclusão dos 7 
seguintes assuntos: procedimento a ser adotado com relação ao uso das disciplinas de NL da graduação 8 
como atividade complementar e deliberação sobre a solicitação da discente Priscilla da Veiga Borges do uso 9 
de uma disciplina da graduação, da qual ela participou em 2019.2, como atividade complementar. O professor 10 
que ministrou a disciplina atestou a sua participação. Aprovadas as inclusões na pauta. No primeiro ponto: 11 
foram aprovadas as atas das reuniões dos dias de 03/06/2020 e 10/06/2020. Segundo ponto de pauta: 12 
decisão ad referendum: banca de doutorado da discente Leidiane Coimbra de Lima Castro; aprovada por 13 
unanimidade a banca de defesa de tese intitulada: intitulada “O lugar da arte no mundo da técnica – 14 
Aproximações e distanciamentos entre arte e técnica no pensamento de Heidegger”, que será composta pelos 15 
professores doutores: Carla Milani Damião/UFG (orientadora), Fábio Ferreira de Almeida/UFG, Ligia Teresa 16 
Saramago Pádua/PUC-RJ, Laurenio Leite Sombra (UEFS) e Dra. Irene  Filomena Borges 17 
Duarte/Universidade de Évora. Terceiro ponto de pauta: solicitações de prorrogação de prazos para defesas 18 
e qualificações. Antes o coordenador explica que as solicitações ordinárias de 6 meses no mestrado e 12 no 19 
doutorado são automaticamente aprovadas, quando há anuência do orientador, e não passam pela 20 
coordenadoria. Sendo aprovadas automaticamente as solicitações dos seguintes discentes de doutorado: 21 
Carlos Henrique Carvalho Silva; Cristiane Maria Marinho; Filipe Albernaz; Guilherme Freitas; João Batista 22 
Farias Junior; Junio Cezar da Rocha Souza; Moisés Rodrigues da Silva; Paulo Júnio e Vinicius Rodrigues 23 
Maione; de 14 de agosto/2020 a 13 de agosto/2021. Os pedidos de prorrogação de qualificações dos 24 
seguintes discentes de mestrado foram também aprovados: Adriane Nogueira Naves Perez; Eduardo Perez 25 
Oliveira; aprovado por 3 meses, de 28/11/2020 a 27/02/2021 e também a solicitação de prorrogação da 26 
discente Aline Stephanie Freitas dos Reis, pelo período de 30/09/2020 a 29/11/2020. E o pedido de 27 
prorrogação da qualificação do discente Caius Cesar de Castro Brandão, por 3 meses de 07 de agosto a 06 28 
de novembro de 2020. Foram aprovados os pedidos de prorrogações de defesa de mestrado dos seguintes 29 
discentes: André Rezende; Angélica Carvalho Sant’anna; Bergkamp Pereira Magalhães; Elga Lustosa de 30 
Moura Nunes; Igor de Souza Cesário; Marcelo Henrique Lisbôa da Silva; Marcos Bruno Silva e Renato César 31 
Rodrigues; por 3 meses de 27/08 a 26/11/2020. Foram aprovadas também as solicitações de prorrogações 32 
de defesa de tese de Éden Farias Vaz, por 6 meses de 04/08/2020  a 03/02/2021; Pedro Lucas Dulci Pereira, 33 
por 3 meses de 04/08/2020 a 03/11/2020 e  de Sebastião Alonso, por 2 meses de 04/08/2020 a 34 
03/10/2020.Com relação ao discente de mestrado Joaquim Onofre Silva Neto,  o professor Guilherme, 35 
coordenador da pós, fez uma explanação da situação acadêmica, dizendo que  ele teria prazo em 27/02/2020 36 
e com as solicitações de prorrogação a qualificação acabou tendo prazo maior que o prazo da defesa. Como 37 
ele não fez a qualificação, ele não pode solicitar a prorrogação ordinária e a extraordinária – que daria a ele 38 
mais 9 meses. Assim, só resta ao mesmo o pedido via formulário da COVID-19. Ele alega no pedido a perda 39 
de acesso à infraestrutura da universidade (biblioteca e laboratórios), impossibilidade de manter orientação 40 



adequada, por falta de bom computador e acesso à internet, problema de condução do cronograma, pela 41 
suspensão das aulas, e dificuldade psicológica para redação do texto. O orientador considerou essas 42 
justificativas adequadas. Entretanto, o coordenador observou que mesmo sendo aprovado o pedido de 43 
prorrogação via impacto da COVID-19, concedendo três meses, a nova data seria 31/06/2020, a qual já havia 44 
passado. O Prof. Guilherme lembrou que a variável tempo foi excluída da avaliação dos programas pela 45 
CAPES no quadriênio 2017-2020, de modo que a coordenadoria poderia ser mais flexível diante desse quadro 46 
atípico, mas que a única solução seria o aluno qualificar o mais rapidamente possível e solicitar as 47 
prorrogações ordinária e extraordinária. Por fim, havia ainda o agravante de que o mestrando é bolsista da 48 
FAPEG. O orientador, prof. Adriano Correia Silva explicou em detalhes a situação do orientando e afirmou 49 
que o novo texto da qualificação se encontrava quase finalizado, de tal modo que seria possível a realização 50 
em breve da qualificação. Colocada em votação, a solicitação de prorrogação de prazo para a qualificação foi 51 
aprovada com 4 abstenções. Quarto ponto de pauta: aprovações de bancas de defesa e qualificação. 52 
Aprovada a banca de exame de qualificação de Hamilton Cezar Gomes Gondim, cujo título da tese é "Limites 53 
de uma conversão moral: as aporias dos Cahiers pour une Morale, composta pelos professores Thiago 54 
Santoro,Fábio Ferreira e Martina Korelc, como suplente o professor Ricardo Bazilio Dalla Vecchia, sendo 55 
aprovada também a banca de qualificação de mestrado de Joaquim Onofre, cuja dissertação é intitulada “O 56 
Abismo na Política: Crise e Liberdade no Pensamento Político”, composta pelos professores: Adriano Correia 57 
Silva, Adriana Delbó e Igor Vinicius, tendo como suplente o professor Renato Moscateli. Foram aprovadas 58 
também as bancas: de defesa de mestrado de George Felipe Bernardes Barbosa, título: “A Pedagogia do 59 
Riso: As performances filosóficas de Diógenes de Sínope”, composta pelos professores:  Rafael Rodrigues 60 
Pereira , Fabien Georges Jacques Schang e Aldo Dinucci/UFS, tendo como suplente o professor Anderson 61 
Borges; aprovada por unanimidade; a banca de defesa de doutorado de Paulo Henrique Silva, título: 62 
“Interlocução e Analogias Enganadoras no The Big Typescript e no Livro Azul de Wittgenstein”, composta 63 
pelos professores: André Porto, Araceli Rosich, Guilherme  Ghisoni, Mauro Luiz Engelmann/UFMG  e Marcelo 64 
Silva de Carvalho/UNIFESP, como suplentes os professores Bento Prado Neto /UFSCar e Wellington 65 
Damasceno de Almeida; aprovada com uma abstenção; e a banca de defesa de doutorado de Thayla Gevehr, 66 
título: “Si-mesmidade e temporalidade em Heidegger”, composta pelos professores: Martina Korelc, Daniel 67 
Christino, Marcos Aurélio Fernandes/UnB, Libânio Cardoso Neto/UNIOESTE, Claudia Pellegrini 68 
Drucker /UFCS e como suplente interno Fábio Ferreira de Almeida, aprovada por unanimidade. Quinto ponto 69 
de pauta: Discussão sobre a situação dos PNPDs. O coordenador expõe a situação dos dois PNPDs Júlia 70 
Lemos Vieira e Pedro Mendes Ferreira Lemos, dizendo que eles têm contribuído muito para o programa e 71 
para a FAFIL, e que a PRPG manifestou a impossibilidade de substituição desses bolsistas na data de término 72 
das cotas, de tal modo que a prorrogação dos bolsistas ao prazo máximo de 60 meses seria algo positivo ao 73 
programa, pois não será possível inclusão de novos bolsistas. Júlia ingressou em 02/2016 e pode ter sua 74 
bolsa prorrogada até 01/2021. Pedro ingressou em 11/2016 e pode ter sua bolsa prorrogada até 10/2021. O 75 
coordenador fez o seguinte encaminhamento condicionado: votar a possibilidade de prorrogação e, se 76 
aprovada, solicitar à Júlia e ao Pedro um novo plano de trabalho e encaminhar esses planos a pareceristas; 77 
se os pareceres forem favoráveis, dar segmento à aprovação ad referendum, pois a CAPES abriu o sistema 78 
para prorrogações até dia 17 de julho e não será realizada nova reunião antes dessa data. Aprovada por 79 
unanimidade. Sexto ponto de pauta: Editais das seleções de mestrado e doutorado revisados pela PRPG.O 80 
coordenador explica o seguinte: após aprovada uma primeira versão na reunião de 3 de junho, o texto foi 81 
enviado à PRPG; eles devolveram o texto como modificações e algumas solicitações de aprimoramento. As 82 
alterações e sugestões da PRPG foram as seguintes para os dois editais: na seção inicial: inclusão do público 83 
alvo (texto sugerido pela PRPG); descrição da possibilidade de seleção remota (texto sugerido pela PRPG); 84 
breve apresentação do curso (texto da Plataforma SUCUPIRA); nas seções seguintes: exclusão do pedido 85 
de título de eleitor, pois, conforme Lei da Desburocratização, não é possível exigir este documento; mudança 86 
da sequência dos anexos, para que fiquem de acordo com a sequência em que são mencionados no texto; 87 
sugestões com relação à redação da parte sobre a consulta do CADÚNICO, para isenção da taxa de inscrição. 88 
O que é mais significativo e que demandará deliberação da coordenadoria são as demandas de inclusão de 89 
pontuação para critérios para avaliação dos projetos, provas escritas e arguição do projeto de pesquisa/prova 90 
oral. A PRPG demanda que seja determinada a pontuação máxima para cada critério avaliado. Após 91 
discussão, as redações dos critérios com as pontuações foram as seguintes no edital de seleção do mestrado: 92 
Análise do Projeto de Pesquisa: a) Clareza na apresentação e delimitação do tema; (3,0 pontos); b) 93 
Capacidade de articulação dos conceitos e argumentos com os objetivos e hipóteses propostos; (3,0 pontos); 94 
c) Adequação da bibliografia ao tema proposto; (2,0 pontos); d) Viabilidade de execução do projeto no prazo 95 



estipulado de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da matrícula no programa; (2,0 pontos); As provas 96 
serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: a) Clareza e rigor da reconstrução das teses e dos 97 
argumentos principais do texto; (2,5 pontos); b) Grau de conhecimento do tema abordado no texto sorteado; 98 
(2,5 pontos); c) Sistematização e coerência dos argumentos; (2,5 pontos); Arguição do Projeto de 99 
Pesquisa/Prova oral; a) o potencial e a competência acadêmico-filosófica da/do candidata/o, manifestada nas 100 
provas anteriores do processo seletivo; (4,0 pontos); b) a capacidade de defesa oral do projeto: 101 
esclarecimento de pontos latentes ou complementares, pertinência e exequibilidade do mesmo no prazo de 102 
24 meses. (6,0 pontos); d) Correção da linguagem e clareza de expressão. (2,5 pontos). No edital de seleção 103 
do doutorado: A banca avaliará o projeto a partir dos seguintes critérios: a) Clareza na apresentação e 104 
delimitação do tema; (2,0 pontos); b) Capacidade de articulação dos conceitos e argumentos com os objetivos 105 
e as hipóteses propostos; (2,0 pontos); c) Adequação da bibliografia ao tema proposto; (2,0 pontos); d) 106 
Situação da pesquisa em relação à discussão atual sobre o tema; (2,0 pontos); e) Viabilidade de execução 107 
do projeto no prazo estipulado de 48 (vinte e quatro) meses, a contar da data da matrícula no programa; (2,0 108 
pontos); Arguição do Projeto de Pesquisa/Prova Oral; Considerar-se-á o potencial e a competência 109 
acadêmico-filosófica da/do candidata/o, para sustentar oralmente a pertinência de seu projeto, no que diz 110 
respeito à: a) apresentação e delimitação do tema; (2,0 pontos); b) articulação dos conceitos e argumentos 111 
com as hipóteses propostas; (2,0 pontos); c) situação da pesquisa em relação à discussão atual sobre o tema; 112 
(2,0 pontos); d) adequação da bibliografia ao tema proposto; (2,0 pontos); e) esclarecimento de pontos 113 
latentes ou complementares e a exequibilidade do projeto no prazo de quarenta e oito (48) meses. (2,0 114 
pontos). Sétimo ponto de pauta: Discussão sobre a realização do Seminário Interno. O seminário interno 115 
ocorre todos anos. É uma oportunidade para os alunos exporem suas pesquisas, dialogarem com colegas e 116 
professores. Além disso, contribui significativamente para a obtenção de créditos de atividades 117 
complementares – atualmente difíceis de serem obtidos. Após uma ampla discussão foi aprovada a criação 118 
de uma comissão, composta pelo Prof. Renato e pela representante discente Sabrina, para a organização do 119 
seminário. Oitavo ponto da pauta: solicitação feita por Priscilla da Veiga Borges de aproveitamento de 120 
disciplina da graduação, para obtenção de créditos em atividade complementar. Nono ponto de pauta: 121 
informes; o Prof. Guilherme avisou que a verba do PROAP já está disponível, caso os membros do PPGFil 122 
queiram solicitar a utilização dos recursos; a PRPG-PRAE ofereceu suporte de máquina e/ou conexão de 123 
internet aos discentes do curso, de tal modo que o coordenador solicitou a todos que as demandas sejam 124 
envidas à coordenação. Em seguida, o coordenador deu por encerrada a reunião da qual eu, Marlene Pereira 125 
de Oliveira, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada pelos presentes. 126 
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