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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2020, às 14:00 h, na Sala de Defesas da Faculdade de Filosofia 1 
da Universidade Federal de Goiás, realizou-se uma reunião ordinária da coordenadoria do PPGFil, com a 2 
presença dos professores Adriana Delbó Lopes, Adriano Correia Silva, Anderson de Paula Borges, Carla 3 
Milani Damião, Fabien Georges Jacques Schang, Filipe Lazzeri Vieira, Guilherme Ghisoni da Silva, Hans 4 
Christian Klotz, Helena Esser dos Reis, Marcia Zebina Araújo da Silva, Martina Korelc, Renato Moscateli, 5 
Ricardo Bazilio Dalla Vecchia e Wellington Damasceno de Almeida, e dos representantes discentes Brenner 6 
Brunetto Oliveira Silveira e Sabrina Paradizzo Senna. O Prof. Rafael Rodrigues Pereira e o representante 7 
discente Renato César Rodrigues justificaram a ausência. Com o quórum necessário, o coordenador, Prof. 8 
Renato Moscateli, deu início à reunião e passou a palavra à Profa. Andréa Vettorassi, da Faculdade de 9 
Ciências Sociais, que deu informe sobre a reinauguração do auditório do Prédio das Humanidades II, cuja 10 
data provável será 13/03/2020. O espaço será nomeado em homenagem a Marielle Franco e durante a 11 
cerimônia haverá um sarau com atividades artísticas realizadas por docentes da FCS. A Profa. Andréa 12 
convidou os membros da FAFIL a participarem da reinauguração e também fazerem apresentações 13 
artísticas caso desejem. Na sequência, o Prof. Renato solicitou a inclusão dos seguintes assuntos na pauta: 14 
1) prorrogação do prazo para o exame de qualificação de Joaquim Onofre Silva Neto; 2) composição da 15 
banca de defesa de doutorado de José dos Santos Filho; 3) coorientação do mestrando George Felipe 16 
Bernardes Barbosa Borges. A inclusão foi aprovada. No primeiro ponto da pauta, foram aprovadas as atas 17 
da reunião ordinária da coordenadoria e da reunião para a eleição da nova coordenação do PPGFil, ambas 18 
realizadas em 11/12/2019. No segundo ponto, deliberou-se sobre os pedidos de prorrogação do prazo para 19 
as qualificações dos mestrandos Marcos Bruno Silva e Joaquim Onofre Silva Neto. Após a apresentação e 20 
a análise das justificativas dos pedidos, ambos foram aprovados, sendo que o novo prazo para a 21 
qualificação do aluno Marcos foi definido em até 02/03/2020, e para o aluno Joaquim em até 31/03/2020. 22 
No terceiro ponto, foram aprovadas as composições das bancas: 1) de qualificação de mestrado de Marcos 23 
Bruno Silva, a ser formada pelos professores Fábio (orientador), Tiago Santos Almeida (UFG) e Eduardo 24 
Sugizaki (PUC-GO); 2) de qualificação de mestrado de Joaquim Onofre Silva Neto, a ser formada pelos 25 
professores Adriano (orientador), Adriana e Igor Vinícius Basilio Nunes (IFG); 3) de defesa de doutorado 26 
de José dos Santos Filho, a ser formada pelos professores Adriano (orientador), Adriana, Renato, Maria 27 
Cristina Müller (UEL) e Odílio Alves Aguiar (UFC). No quarto ponto da pauta, tratou-se das propostas de 28 
mudanças na Resolução Interna n° 01/2014 do PPGFil. O Prof. Renato apresentou as sugestões de 29 
alterações elaboradas pelos membros da Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e 30 
Descredenciamento Docente do programa. O assunto foi debatido, e tendo em vista a indefinição ainda 31 
vigente a respeito da classificação de periódicos no Qualis/CAPES, a coordenadoria decidiu postergar a 32 
realização dessas mudanças, assim como adiar a avaliação para o recredenciamento dos docentes do 33 
PPGFil prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2020. No quinto ponto, voltou-se à discussão sobre 34 
a situação do aluno Ramon Taniguchi Piretti Brandão. Inicialmente, o Prof. Renato expôs as 35 
recomendações feitas pelo procurador jurídico da UFG sobre os procedimentos a serem adotados para a 36 
tramitação do processo de desligamento do aluno, o qual havia sido iniciado no semestre anterior. Em 37 
seguida, o coordenador explicou que havia surgido um novo problema relacionado ao aluno, pois ele não 38 
tinha realizado a matrícula do primeiro semestre de 2020 dentro do prazo estipulado e divulgado a todo o 39 
corpo discente do PPGFil. Após discussão, a coordenadoria deliberou pelo desligamento do aluno do 40 
programa, com base no Item III do Artigo 39 da Resolução CEPEC nº 1480. No sexto ponto da pauta, foi 41 



analisada a solicitação do doutorando Caius Cesar de Castro Brandão para que lhe fossem atribuídos 42 
créditos em atividades complementares pela coorganização do livro Estéticas Indígenas, publicado pela 43 
UFG em 2019. Como esse tipo de produção não estava contemplado na Resolução Interna nº 01/2017 do 44 
PPGFil, foi necessária a deliberação da coordenadoria sobre o pedido, a qual decidiu atribuir 1,0 crédito ao 45 
aluno, ficando definida essa pontuação para outros casos semelhantes que venham a surgir. No sétimo 46 
ponto da pauta, o Prof. Renato colocou em debate a possibilidade da vinculação de discentes a linhas de 47 
pesquisa diferentes das de seus orientadores, uma vez que alunos do PPGFil o haviam consultado a esse 48 
respeito. Após discussão, ficou decidido que os discentes deverão continuar sendo vinculados às linhas de 49 
pesquisa de seus respectivos orientadores. No ponto acrescentado à pauta, foi aprovada a solicitação do 50 
mestrando George Filipe Bernardes Barbosa Borges para ter a coorientação do Prof. Olimar Flores Jr. 51 
(UFMG). Nos Informes, o Prof. Renato falou sobre o preenchimento da Plataforma Sucupira e reforçou o 52 
pedido para que todos os membros do corpo docente do PPGFil fizessem a conferência dos seus dados 53 
lançados, comparecendo à secretaria do programa para isso. Em seguida, o coordenador deu por 54 
encerrada a reunião da qual eu, Marlene Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que será lida e, caso 55 
aprovada, assinada pelos presentes. 56 

 

Docentes 

Adriana Delbó Lopes:  _____________________________________________________________  

Adriano Correia Silva:  ____________________________________________________________  

Anderson de Paula Borges:  _________________________________________________________  

Carla Milani Damião:  ______________________________________________________________  

Fabien Georges Jacques Schang:  ____________________________________________________  

Filipe Lazzeri Vieira:  _______________________________________________________________  

Guilherme Ghisoni da Silva:  _________________________________________________________  

Hans Christian Klotz:  ______________________________________________________________  

Helena Esser dos Reis:  ____________________________________________________________  

Marcia Zebina Araújo da Silva:  ______________________________________________________  

Martina Korelc:  ___________________________________________________________________  

Renato Moscateli: _________________________________________________________________  

Ricardo Bazilio Dalla Vecchia:  _______________________________________________________  

Wellington Damasceno de Almeida:  __________________________________________________  

Representantes discentes  

Brenner Brunetto Oliveira Silveira:  ____________________________________________________  

Sabrina Paradizzo Senna:  __________________________________________________________  
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