
ATA DÂ 4O'REUNIÂO ORDINÁRIA DO DEPARTÂMENTO DE rILO§OFIA
REALIZADA EM O8 DE MAIO DE 2017.
Em seis de junho de dois mil e dezessete, às 14 horas, na sala 219 do Prédio José de

Anchieta do Cento de Ciências Humanas e Sociais, os professores do Departamento de

Filosofia (DEFIL) cujas assinaturas constam da lista de presença, reuniram-se para a 4ff
reunião ordinfuia com os seguintes pontos de patrta: Ponto 1 - Afastamentos: a) da
professora ERICKA MARIE ITOKAZU com ônus limitado, nos dias 22 e 23 de juúo
de 2017, para participar de conferência na mesa redonda sobre Espinosa e Vigost§: A
teoria dos afetos e a política, a ser reahzada na Psicologia Social, PUC-SP, São

PaulolSP. Na ocasião a professora sçrá substituída pelo professor SamiÍ Haddad; b) do
professor ROBERTO CHARLE§ FEITOSA com ônus liÍnitado Unirio, do dia 27 de
juúo ao dia 29 de juúo, para realizar palestra de encerrarnento do III Ençontro
Nacional do PIBID-Filosofia, a ser realizado ern Natal/RN. Na ocasião o professor será

substituído pela professora Marcia Tiburi. Aprovados. Ponto 2 - Resultado da
promoção fimcional da professora Dr.â ROSANA SUAREZ de adjunta [V para

Associado (100 pontos). Aprovado. Ponto 3 * Aprovação do ad referendum relativo à
solicitação de afastamento no país com ônus limitado da professora ANGELA DONINI:
"No dia 3I de maio de dois mil e dezessete, na sala 219 do departamento de Filosofia
no Pr#io José Anchieta do CenEo de Ciêacias Humanas e §ociais foi aprovado ad
referendum a solicitaçâo de afastamento no país, com ônus limitado, da professora

ANGELA DONIM, do dia 30 de julho ao dia 04 de agosto de 2Afi para participar do
encontro: l3o Mundos de Mulhçres e Fazendo Gênero ll - Transformações, conexões,
deslocamentos, a ser realizado na Universidade Federal de Santa Cakrina,
Florianópolis/SC. Na ocasião a professora sera substituída pelo Prof. Rosana Suarez".
Aprovado. Ponto 4 - Realizaçâo de eventos: a) proposto pela professora Angela Donini
e Pop Lab a reálização do laboratório de experimentação em projeção áudio-
estimulada, euÊ contaní com a facilitaçâo do professor Cristiano §evero Figueiró
IHAC/IIFBA e da doutora em Literatrua pelo UFSC/cantora e poeta Tatiana
Nascimento. A atividade é uma iniciativa do Pop Lab. Náo há neúum ônus para

IINIRIO e neúuma demand4 pois os professores já estarão no Rio de Janeiro para
outros eventos; b) realização da.I Jomada da Licenciatura, como parte da Semaüa de

Integração Acadêmica (outubro/2017). Proponentes: atuais (Rosana SuarezilVÍarcelo

Guimarâes) e futuros (Angela DoninilEcio Pisetta) coordenadores do Curso de

Licenciatura em FilosofiL e a Direção da Faculdade de Filosofia §ilton dos Anfos e

Valéria Wilke). O núcleo inicial de organizadores do eveuto já se reuniu no ultimo dia
30 de maio, e foi agendado um próximo encontro no dia 13 de juúo, às 16b na sala

212 (DecaÍlia). Os colegas aproveitam para convidar oukos professores que estejam
interessados em se engajar na organização do evento; c) proposto pela professora
Yaleria Lopes Wilke a realização na Unirio do Primeiro EnconÉo Nacional do GT
Filosofia e Gênero da ANPOF - GT fimdado na última ÂNPOF. O evento seriá realizado
nos dias 27 e 29 de novembro de 2Aú. Aprovados. Ponto 5 - definições relativas ao
conürso para prcfessor efetivo na fuea de Filosofia Medieval / Teoria do Coúecimento
llnhoduçâo à Filosofia: o departamento deliberou por convocar trma reunião
extraordinfuia no dia 13 de junho de 2017, terça-feira às 14 horas na sala 219 do
departamento de filosofia para a definição dos pontos de prova pâÍa o concurso.
Aprovado. Nada mais tendo a tratar, eu professor Semir Haddad lawei a presente ata
qus segue assinadapor mim e pelos demais membros do departamento.
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