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Aos dois dias do mês de março de 2016, às 14h00min, na sala de Defesas da
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, realizou-se uma reunião
ordinária da coordenadoria do PPGFil, com a presença dos professores Adriano
Correia Silva, Carla Milani Damião, Cristiano Rezende, Guilherme Ghisoni, Hans
Christian Klotz, Helena Esser dos Reis, Márcia Zebina Araújo da Silva, Martina
Korelc, Renato Moscateli e Thiago Suman Santoro. As professoras Adriana Delbó
Lopes e Araceli Rosich Soares Velloso justificaram a ausência. Com o quórum
necessário, a coordenadora, Profª. Martina Korelc, deu início à reunião informando a
inclusão de mais dois pontos de pauta: 1) pedido de auxílio da Profa. Carla Damião
para participação em evento e 2) pedido de prorrogação do prazo de defesa da aluna
Ester Sales Matos. Passou-se então ao primeiro ponto de pauta, tendo sido lida e
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 03/02/2016. No segundo ponto, tratou-se
da situação do Prof. Maxime Julien como bolsista PNPD do PPGFil. O Prof. Cristiano
expôs aos presentes o motivo pelo qual o bolsista desistiu de continuar o pósdoutorado na FAFIL/UFG, que é a intenção do Prof. Maxime de participar de um
processo seletivo para contratação de professor efetivo na França. Após breve
discussão sobre a necessidade da apreciação do plano de trabalho do bolsista para
2016, a Profa.

Martina leu seu parecer sobre o plano, o qual foi aprovado. Na

sequência, o Prof. Christian apresentou seu parecer sobre o relatório das atividades
realizadas pelo bolsista em 2015, o qual também foi aprovado. Considerando algumas
dificuldades encontradas pelo bolsista em função de seu pouco conhecimento da
língua portuguesa, discutiu-se sobre como lidar com esse problema no caso de outros
professores estrangeiros que futuramente venham a atuar na FAFIL como bolsistas
PNPD. Sugeriu-se planejar atividades a serem realizadas em língua estrangeira no

primeiro semestre da atuação desses docentes, e demandar que eles se preparem
para exercer atividades em português a partir do segundo semestre. No terceiro ponto
de pauta, deliberou-se sobre a seleção de um novo bolsista PNPD, ficando decidido
que ela será feita na área de Ontologia e Metafísica, e conduzida pelos docentes
dessa linha de pesquisa. O edital da seleção será divulgado com o prazo para a
inscrição dos candidatos de 03 a 10/03/2016, o resultado final será divulgado no dia
14/03/2016. O quarto ponto de pauta envolveu a discussão sobre o processo seletivo
2016.2 do PPGFil, o qual abrirá vagas para candidatos ao doutorado. Levando em
conta a experiência da última banca de seleção, o Prof. Guilherme sugeriu que seja
estabelecido um prazo maior para a análise dos projetos de pesquisa e que ela seja
feita não apenas pelos membros da banca, mas também com a colaboração dos
demais docentes. Após o debate acerca das vantagens e das dificuldades práticas da
avaliação dos projetos por grupos de professores das linhas de pesquisa, aprovou-se
a seguinte proposta para a próxima seleção de doutorado: a banca formada por três
professores receberá todos os projetos e os distribuirá entre os docentes das linhas de
pesquisa em que eles se inserirem; os docentes de cada linha de pesquisa analisarão
os projetos referentes à sua linha de pesquisa para identificar e eliminar os que não
tenham condições de aprovação, e emitirão avaliações sobre os projetos restantes
(pontos positivos e negativos) de acordo com critérios comuns a todas as linhas de
pesquisa; com base em tais avaliações, a banca atribuirá notas aos projetos; em fase
posterior, as arguições serão feitas pelos três membros da banca e por mais dois
professores da linha de pesquisa do projeto. Igualmente, decidiu-se que as inscrições
para os candidatos ficarão abertas de 18/04 a 31/05/2016, sendo o mês de junho
dedicado à avaliação de projetos, a fim de que as arguições possam ser realizadas na
primeira quinzena de julho. No quinto ponto de pauta, foi apreciada e aprovada a
solicitação de duas diárias para a Profa. Carla em sua participação no XIII Seminário
Internacional Archai, o qual acontecerá em Brasília de 07 a 09/03/2016. No sexto
ponto, foi aprovado o pedido de prorrogação de trinta dias para a defesa da
dissertação de mestrado da aluna Ester Sales Matos. Passou-se então aos informes, o
primeiro deles sendo alguns esclarecimentos feitos pela Profª. Martina acerca das
dúvidas sobre o Programa Qualificar que foram levantadas na reunião anterior. A
Profª. Martina também informou que em 2015 o PPGFil repassou uma verba de cerca
de R$ 10.000,00 à editora da UFG para a confecção de materiais impressos, e pediu
sugestões relativas ao uso desses recursos. As sugestões feitas incluíram: produção
de cartazes para a divulgação da seleção de doutorado; confecção de cadernos de
resumos para eventos da FAFIL (Colóquio de Estética e Semana de Filosofia, por
exemplo); publicação de cadernos para divulgar produções acadêmicas da FAFIL, tais

como traduções, artigos e textos de palestras. Ficou decidido que os professores
Thiago, Carla e Márcia compõem a comissão para elaborar com mais precisão as
propostas para o uso desta verba para as publicações do PPGFil. No informe
seguinte, a Profª. Martina lembrou aos docentes a necessidade de que as bancas de
qualificação de seus orientandos sejam aprovadas em reunião. Diante disto, a Profa.
Carla comunicou que a banca de qualificação da aluna Mariana Andrade Santos será
formada pelos professores Hans Christian Klotz e Jeanne Marie Gagnebin, com o
exame previsto para o dia 15/04/2016. O Prof. Renato comunicou que pretende
realizar os exames de qualificação de seus orientandos de mestrado no mês de abril,
sendo que a banca da aluna Adriane Campos de Assis Remigio terá como
componentes as professoras Carla Damião e Helena Esser dos Reis, ao passo que a
banca do aluno João Aparecido Gonçalves Pereira será formada pelos professores
Helena Esser dos Reis e Geraldo Alves Teixeira Jr. Como assunto final, a Profª.
Martina solicitou aos docentes que enviem sugestões para melhorar o site do PPGFil.
Não havendo nada mais a tratar, a coordenadora encerrou a reunião da qual eu,
Renato Moscateli, lavrei a presente ata que será lida e, caso aprovada, assinada pelos
presentes.
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