
ATA DA 45e REUilItÃo oRuruÁmta no DEpARTAMENTo DÊ FtLosoFlA RrALIUADA Etvt üI
BE ,\JOVEMBRÜ DE 2ÜL7.
Em sete de novembro de dois mil e dezessete, às Í-4 horas, na sala 203 do Prédio Padre Anchieta do

Centro de Cíências Humanas e Soeiais, os professores do Departamento de Filosofia {DEFIL} cujas

assínaturas cúnstam da lista de presença, reuniram-se para a 45a reuníão ordínáría com os seguintes
pontos de pauta: Püntü 1 - Afastamentos: ai do professar DARIO ALVES TEIXEIRÁ FILHO, com ônus

limitado nos dias 28e29 de novembro pâra participar de banca de qualificação de doutorado a ser

realízada na PUC-5P, São Paulo15P. Na ocasiãc o professor será substituído pelo professor Baptiste

NoelAuguste 6rasset; bi do professor ROSARIO ROSSANO PECCIRARO, com ônus limitado no dia 14 de

dezembro de 2017 para pãrticipâr corno Membro efetivo da Banca de Doutorado de Omar Sales, no

Programa de Pós-Graduação em Filasofia da UFMG, Minas GeraislBelo Horizante. hJa ocasião o
professor será substituído pelo professor Samir Haddad; c) afastamento do país do professor

ÊCISÂRiO ROSSAN0 PECORARO, com ônus límitado do dia 12 ao dia 15 de fevereiro para ministrar
alectia"ll pensiera filasafico latinaamericana all'inizÍa del XXI secoio" e participar como palestrante

da mesa redonda "Sfide e prospettive deJ pensiero e dello culturs latinasmericanl" que serão

realizadas na Università di Torino, Dipartimento de Filosofia e Sclenze dell'Educazione, -[orinolltália.

Na ocasíãc o professor será substituído pelo professor Baptiste Noel Auguste Grasset. Aprovados.

Ponto 2 - Entrega de relatório do primeiro ano de estágio probatórío da professora Marcia Tiburi. Foi

constituída comissão formada pelos professores Baptiste Noel Auguste Grasset, Écio Elvis Pisetta e
Nilton iosé dos Anjos Olíveira. Aprcvado. Ponto 3 - Projetos de Ensinol Monitoria: a) Prof. ROSÂ,RIO

ROSSAíIO PECORARO: A Filosofia e sua historio entre modernidade e contemporaneidade - Ano lV; b)

Prof. RODOLFO PETRÔNlO DA C. RRAÚ"IO: Canteúda Teórico e Apticaçõo do Lógica - Ano Vtt; c) Prof.a

VÂ"LÉR|A CRISTINA LOPES WILKE: conhecimento, política e informaçõo: leituras da realidade - sno v;

di Prof. SAMIR HADDAD; Explorando os clássicos da filosafia: texto e contexto; e) Prof.a ANGELA

DONINI: leituras em arte e política 1/; f) prof. ÉCtO flVtS PISÊTTÀ: Aprendendo o perguntar:
questionamentos filosólicas a partir de um diáloga interdiscíplinar {ciência, arte, historia, educaçõo e

filosoÍia) - Ana lV; g) Prof. EDUARDCI VIEIRA DA CRUZ: Aspectos onto-tealógicos no pensamento

medieval; h) Prof. ROBERTO CHARLES FEITüSA: lntroduçãa à Filosofía/Estétíca; ii Pr"af.u Al.iA FLAKSMAN:

lntrodução ao Estudo de Filosofia Antiga;j) Prof. RODRIGO RIBEiRoALVES NETO:A questõo do técnico

no pensamento contefiporâneo. Aprovados. Ponto 4 - Projeto de pesquísa do prof. SÂMlR HADDAD:

Dinâmicas políticas contemporôneas ll: política, çultura e educação. Aprovado. Ponto 5 - Aprovação

do ad relerendum do prof. Rodrigo Dantas: "No dia L7 de outubro de 2017 na sala 219 do

Departarnento de Filosofia no Prédio José Anchieta do Centro de Cíências Humanas e Socíais foi
aprovado ad referendum a solicítação de afastamento eom ônus limitado do professor Rodrigo

Dantas do día 19 ao dia 27 de outubro de Zú17, para partícipar do lV.iornada de Filosofia Política da

UNB e da Seminario a potência do trabalho ern teffipos de crise de capitol, que serão realízados na

UÍlB - Brasília/ DF". Aprovado. Ponto 6 - Realização de prova em idioma estrangeirú em concurso
público de Prcvas e Títulos para o Departamento de Fílosofia. O Departamento de Filosofia delÍberau
que nos concursos públicos para o Departamento de Filosofia os candidatos só podem utilizar na

realização das provas o idioma oficial clo país, a língua Portuguesa. Aprovado. Ponto 7 *
Homclogaçâo das inscrições do concurso público edilal44/2017. 0 departamento deiiberou que será

encaminhado à Faculdade de Filosofia pedido de cessão de um técnico administrativo que possa

fazer a conferência dos documentos de inscrição e que secretaríe a banca do concurso. Aprovado.
Ponto I - Renovação do contrato de professor substituto. O departamento deliberou por
encaminhar solicítação de prorrogação do contrato da professora substituta VÂruiA DUTRA út
AZERED0 vínculado ao processo 231D7úA221ú/7017-46 e aÕ concurso público de provas e títulos
edilal 44/2ú17, visto que o concurso está aínda no período de inscrições e a chegada do novo
professor só deverá acontecer no segundo semestre de 2018. Aprovado. Ponto I - Entrega do

PADOC e do RADOC. Fica acordado que os professores devem fazer a entrega, em papel, do seu

PÂDOC 20L8 ate a reuníão de dezembro do Departâmento de Filosofia. O RADOC 2017 deverá ser

entregue, também em papel, até a reuníão de Departamento de janeíro de 2018. Quanto à entrçga

,S,*t{.



do PADOC 2AL7, *s professores devem encaminhar o documento, em papel, até a reunião de

departamento de dezembro de 2üL7, juntamente com o de 2018. A chefia do departamento abrirá
umâ pasta para cada documento que ficará a disposíção dos professores no departamento de

fílosofia na sala 219. Âprovado. Nada mais tendo a tratar, eu professor Samir Haddad lavrei a

presente ãtâ que segue assínada por mim e pelos demais membros do departamento.
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