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DE SETEMBRO DE 24T7.
Em cinco de setembro de dois mil e dezessete, às 1-4 horas, na sala 304 do Prédio do CCH, os
professores do Departamento de Filosofia (DEFIL) cujas assinaturas constam da lista de presença,
reuniram-se parc a 43a reunião ordinária com os seguintes pontos de pauta: Ponto 1 -
Afastamentos: a) da professora ANGELA DONlNl, com ônus limitado nos dias 03 e 04 de outubro de
2077,para participarde banca de defesa de mestradode Nicolas DantasGaravello na PUC-São Paulo
- Programa de Pós Graduação em Psicologia Clínica. Na ocasião a professora será substituída pelo
professor Nilton dos Anjos; b) da professora ANGELA DONINI com ônus limitado de 22 de novembro
a 01de dezembro de2017, para participar do "14 Encontro Feminista Latino Americano e do Caribe",
a particípação se dará por meio da facilitação de oficina, colaboração com as atividades do Fundo
Brasileiro que apoia mulheres (Fundo Elas) e a professora aproveitará a ocasião para realizar
pesquisa referente ao seu projeto de pesquisa sobre arte e política na América Latina. Local:

Montevidéu - Uruguai. Na ocasião a professora será substituída pelo professor Charles
Feitosa. Aprovados. Ponto 2 - Aprovação do od referendurn relativo ao afastamento do professor
Samir Haddad: "No dia 27 de agosto de dois mil e dezessete, na sala 219 do departamento de
Filosofia no Prédio José Anchieta do Centro de Ciências Humanas e Sociais foi aprovado ad
referendum a solicitação de afastamento do país, com ônus Unirio, do professorSamir Haddad do dia
08 ao dia 15 de outubro de 2017 para participar do lV Congreso Latinoamericano de Filosofía de la
Educación de ALFE, que será realizado na Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Bueno Aires

/ Argentina. Na ocasião o professor será substituído pelo Prof. Nilton José dos Anjos Oliveira.
Aprovado. Ponto 3 - Saída da professora ROSANA SUAREZ da banca de concurso para professor
substituto. Por motivos particulares a professora Rosana Suarez pediu a sua saída e substituição da
banca de concurso para professor substituo da qual era a presidente. Com sua saída o professor
RODOLFO PETRÔN|O DA C. ARAÚJO, suplente da banca, assume o lugar da professora e da
presidência da banca. Aprovado. Ponto 4 - Vacância do cargo de chefia do departamento a partir de

dezembro. O professor Samir Haddad atual responsável pela chefia do departamento de filosofia
informou que deixará o cargo a partir de dezembro de 2017 após dois anos na função. Não tendo
nenhum dos presentes manifestado de imediato a intenção de substituir o professor, o

departamento deliberou que: a) esperar até a próxima reunião de outubro pela manifestação de
interesse por parte dos membros do departamento; b) paralelamente, constituir representantes para

novo encontro com o Reitor da Unirio para tratar da possibilidade de criação do cargo e da função
gratificada que até hoje não existe. Foram voluntários os professores Rossano Pecoraro e Nilton Jose

dos Anjos Oliveira; c) constituir comissão para levantamento e mapeamento dos cargos de gestão e

comissões da Faculdade de Filosofia e da Universidade e quem são seus ocupantes, com o intuito de
melhorar a sua distribuição e tornar equânimes os esforços na administração do departamento e das
demais comissões da Universidade. Ficaram responsáveis os professores Nilton José dos Anjos
Oliveira, Rodolfo Petrônio da C. Araújo e Rosario Rossano Pecoraro; d) O diretor da faculdade
professor Nilton José dos Anjos Oliveira sugeriu que em caso de necessidade e ausência de candidato
ao cargo de chefia de departamento, a Faculdade de Filosofia, juntamente com os coordenadores de
Bacharelado e Licenciatura poderiam assumir a responsabilidade para manter o departamento em
funcionamento. Aprovados. lnformes: a) O prof. Samir Ieu a mensagem de e-mail enviada pelo
PROGEPE dando noticia do concurso para substituto. O edital foi publicado dia 04 de setembro e as

inscrições no protocolo começam na segunda-feira dia 11 de setembro. O edital do concurso para

efetivo só será publicado após a reunião do CONSEPE; b) A professora Angela Donini informou sobre
a conferência da professora Silvia Riversa Cusicanqui no Rio de Janeiro. Local: UERJ, auditório L1, 1Le

andar, bloco F. na terça-feira, dia 12 de setembro às 18h. Nada mais tendo a tratar, eu professor
Samir Haddad lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros do
departamento.

//,.^'á*y' ,,/ 1t/ 
iiHlrfi#ix 

'L



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO _ UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

ORDINÁRIA K)

REUNIÃO DE DEPARTAMENTO
.o,. ..1

EXTRAORDINARIA ( ) DATA: (-D l"-t l2-tl)

ANA FLAKSMAN

ANDREA BIERI

ANGELA DONINI

ANNA HARTMANN CAVALCANTI

DARIO ALVES TEIXEIRA FILHO

ECIO ELVIS PISETTA

EDUARDO VIEIRA DA CRUZ

ERICKA MARIE ITOKAZU

MARCELO SENNA GUIMARÃES

MARCIA ANGELITA TIBURI

MIGUEL ANGEL DE BARRENECHEA

NILTON JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA

ORLANDO GOMES

PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA

ROBERTO CHARLES FEITOSA

RODOLFO PETRÔNIO DA C. ARAUJO

RODRIGO RIBEIRO ALVES NETO

ROSANA SUAREZ

ROSARIO ROS SANO PECORARO

SAMIR HADDAD

VALERIA CRISTINA LOPES WILKE
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