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Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 14:30h, por videoconferência,  realizou-se uma 1 
reunião da coordenadoria do PPGFil, com a presença dos professores Anderson de Paula Borges, 2 
André Porto, Araceli Rosich Soares  Velloso,  Cristiano Rezende,  Fabien Georges Jacques Schang, 3 
Filipe Lazzeri Vieira, Guilherme Ghisoni, Hans Christian Klotz, Helena Esser dos Reis, Martina 4 
Korelc, Renato Moscateli, Ricardo Bazilio Dalla  Vecchia e Wellington Damasceno de Almeida, e 5 
dos representantes discentes Brenner Brunetto Oliveira Silveira, Renato Cesar Rodrigues e Sabrina 6 
Paradizzo Senna. Com o quórum necessário, o coordenador, Prof. Guilherme Ghisoni, deu início à 7 
reunião, e antes de passar à pauta solicitou a inclusão do seguinte assunto: a prorrogação da 8 
qualificação de doutorado do Anderson Carvalho dos Santos, orientando do Renato, um pedido 9 
relacionado ao impacto da COVID-19 – viabilizado pela portaria 55 da capes e Instruções 10 
normativas da UFG. Aprovada a inclusão. Primeiro ponto de pauta: Apreciação dos planos de 11 
disciplinas a serem retomadas ou iniciadas por meio de TDIC (exigência da INSTRUÇÃO 12 
NORMATIVA PRPG 003). O coordenador menciona o e-mail enviado aos professores sobre a 13 
RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 22/2020, que autorizou a realização das aulas e demais atividades 14 
da Pós-Graduação, na qual fica expressa a necessidade de adesão de 100% dos alunos 15 
matriculados para que as disciplinas interrompidas possam ser retomadas. Os docentes dispostos 16 
a retomar os cursos enviaram ao coordenador planos de aulas revisados e novo cronograma. Das 17 
disciplinas interrompidas, apenas uma não enviou à coordenação plano de aula revisado e novo 18 
cronograma. O coordenador consultou cada um dos alunos inscritos nas disciplinas a serem 19 
retomadas e essa interlocução foi documentado – exigência da instrução normativa. Dos planos 20 
reformulados submetidos, apenas a disciplina do Fabien (LEITURA DE SAUL KRIPKE: O NOMEAR 21 
E A NECESSIDADE) não será retomada. A disciplina tinha duas alunas e uma cancelou. O Fabien, 22 
após conversar com a aluna restante, jugou mais adequado cancelar a disciplina e propor um novo 23 
curso. Antes de obter as respostas dos alunos não era possível saber quais disciplinas seriam 24 
retomadas e quantas novas seriam necessárias, para suprir eventuais lacunas em relação às quatro 25 
linhas de pesquisa. A única linha que atualmente não tem disciplina ministrada no programa é a de 26 
Estética e Filosofia da Arte. Além das disciplinas oferecidas pelo PPGFil, a profa. Helena lembrou 27 
que os discentes dos PPGs da UFG podem se matricular em disciplinas de outros PPGs e que, 28 
neste momento, a profa. Carla Damião, está ministrando uma disciplina de estética no PPG em Arte 29 
e Cultura Visual. Após envio da convocação, o professor Thiago se prontificou a oferecer disciplina 30 
nessa área. Na sequência da reunião, foi apreciado o plano de aula da disciplina em questão. Todos 31 
os planos de aulas foram aprovados por unanimidade. Segundo ponto de pauta: discussão sobre o 32 
problema dos créditos de atividades complementares dos discentes. Com a retomada das aulas, 33 
resolveremos o problema dos créditos relacionados às disciplinas para que os alunos possam dar 34 



continuidade ao programa e, alguns casos, realizar a qualificação. O coordenador fez uma 35 
explanação sobre a Resolução Interna n° 01/2017. Vários alunos estão com dificuldades para 36 
contabilizar os créditos de atividades. O coordenador pediu sugestões de como proceder nesse 37 
caso. Uma solução, que foi sugerida por um orientando do Cristiano, seria a participação dos alunos 38 
da pós nas disciplinas de graduação, como atividades complementares. Poderíamos adotar essa 39 
possibilidade de modo semelhante à participação como ouvinte em eventos: cada 48 horas 40 
equivalendo um crédito. Foi aprovada a possibilidade de os alunos fazerem o estágio de docência 41 
nas disciplinas NL da graduação e o uso das disciplinas de NL da graduação como carga horária 42 
de atividades complementares foi aprovado. Terceiro ponto de pauta: prorrogação extraordinária de 43 
prazo para qualificação relacionada ao impacto da Covid-19 do discente: Anderson Carvalho dos 44 
Santos, orientando do Renato; aprovado por 3 meses de 08 de agosto a 07 de novembro de 2020. 45 
Dois informes: Dois informes: o Prof. Guilherme avisou que planeja convocar uma reunião ordinária 46 
para 08 de julho, mas se houver a necessidade, ela será antecipada para o dia 01. O coordenador 47 
informa que seria importante que as solicitações de defesas, qualificações e prorrogações fossem 48 
encaminhadas para serem votadas nessa reunião. Por fim, o coordenador parabeniza o Christian, 49 
por ter sido escolhido para compor o Comitê de Assessoramento de Filosofia do CNPq, com 50 
mandato de três anos, a partir de julho. Em seguida, o coordenador deu por encerrada a reunião da 51 
qual eu, Marlene Oliveira, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada pelos 52 
presentes. 53 
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