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Aos dez dias do mês de junho 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 do 7 
seguinte assunto: a inclusão da solicitação do Prof. Adriano Correia de posicionamento do programa em 8 
relação ao adiamento ou cancelamento do evento da ANPOF.  A inclusão foi aprovada. No primeiro ponto: a 9 
execução orçamentária da verba do PROAP de R$ 13.204,68. Foi discutido o fato da verba poder ser gasta 10 
exclusivamente com custeio até o final do ano orçamentário. O coordenador informou que sobre a verba dos 11 
anos anteriores mais de 77% da verba era destinada a passagens e diárias (principalmente para bancas, mas 12 
também para professores participarem de eventos). Do restante, 20% com auxílio financeiro a estudantes e 13 
3% de material de consumo e serviço de terceiros. Com a manutenção da situação de isolamento e a restrição 14 
na realização das bancas presenciais, o gasto com passagens e diárias será drasticamente reduzido. 15 
Também haverá uma redução dos gastos com o auxílio financeiro de estudantes, para participação de 16 
eventos – pois é muito provável que os eventos sejam em sua maioria suspensos. Dos itens descritos no 17 
manual de uso da verba do PROAP, aqueles que mais se aproximam do tipo de gasto realizado em programa 18 
de pós graduação em filosofia é: produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 19 
conteúdos científico- acadêmicos e de divulgação das atividades dos PPGs. Para esse tipo de gasto seria 20 
necessário destinar uma parte da verba para serviços de terceiros pessoa jurídica. Após a explicação do 21 
coordenador foi aprovada a destinação de R$ 2.500 para passagem e R$ 1.500 para diárias. Foi destinado 22 
R$ 1.000,00 de auxílio para os alunos e uma verba para indenizações – como a solicitada pelo Prof. Filipe 23 
Lazzeri, para evento nacional. O restante foi destinado para serviço de terceiros – para editoração, tradução 24 
e revisão de textos. Adotou-se também o padrão de gasto dos últimos anos para material de consumo. Sobre 25 
o segundo ponto de pauta: aprovado o posicionamento do PPGFil pelo adiamento do evento da ANPOF, com 26 
uma abstenção. Em seguida, o coordenador deu por encerrada a reunião da qual eu, Marlene Oliveira, lavrei 27 
a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada pelos presentes. 28 

 

  

Docentes 

Anderson de Paula Borges:  _________________________________________________________  

André Porto: _____________________________________________________________________ 

Araceli Rosich Soares Velloso:_______________________________________________________ 
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