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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA REALIZADA EM 11 DE 
JANEIRO DE 2018. 
Em onze de janeiro de dois mil e dezoito, às 14:30 horas, na sala 203 do Prédio Padre Anchieta do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, os professores do Departamento de Filosofia (DEFIL) cujas 
assinaturas constam da lista de presença, reuniram-se para a 47ª reunião ordinária com os 
seguintes pontos de pauta: Ponto 1 – Aprovação da data da próxima reunião a ser realizada em 07 
(sete) de fevereiro de 2018. Aprovado. Ponto 2 – a) Recebimento, apreciação e aprovação do 
RADOC 2017 das Profas. ANDRÉA BIERI e ÂNGELA DONINI; b) Recebimento, apreciação e 
aprovação do PADOC 2017 dos Profs. MIGUEL ANGEL BARRENECHEA e ANDRÉA BIERI; c) 
Recebimento, apreciação e aprovação do PADOC 2018 do Prof. MIGUEL ANGEL BARRENECHEA. 
Aprovados. Ponto 3 – Aprovação do afastamento ad referendum do Prof. ROSARIO ROSSANO 
PECORARO: “No dia 13 de dezembro 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 limitado, do professor ROSARIO 
ROSSANO PECORARO do dia 04 ao dia 11 de fevereiro de 2018, para ministrar o seminário 
Politiche dell Etica? e participar como palestrante em workshop. Os eventos serão realizados pela 
Scuola di Alta Specializzazione/Anpar e acontecerão em Pellezzano e Roma/Itália. Na ocasião o 
professor será substituído pelo Prof. Samir Haddad.” Aprovado. Ponto 4 – Afastamentos: 
Afastamento do professor do prof. ROBERTO CHARLES FEITOSA, com ônus limitado, de 17 a 19 de 
março de 2018, para participar e proferir conferência no March Meeting 2018: Art and Resistance, 
promovido pela SHARJAH ART FOUNDATION (SAF), em Sharjah - Emirados Árabes Unidos; e de 23 
a 24 de março de 2018, para participar e proferir conferência no Encontro "Le Corps Pop" 
promovido pela Université de Haute-Alsace, em Mulhouse (France). Na ocasião o professor será 
substituído pela profa. Valéria Wilke. Afastamento da profa. ÂNGELA DONINI, com ônus limitado, 
de 8 a 12 de março de 2018, para participar com apresentação de trabalho e realização de 
oficina no "IV Colóquio Latino Americano Colonialidade/Decolonialidade do poder/saber/ser: 
Abordagens pedagógico-culturais transformadoras", que será realizado em Salvador. Na 
ocasião a professora será substituída pelo professor Nilton dos Anjos. Afastamento da profa. 
VALÉRIA WILKE, com ônus limitado, de 12 a 18 de março, para participar do Forum Social 
Mundial, em Salvador/BA. Na ocasião a professora será substituída pelo prof. Roberto Charles 
Feitosa. Aprovados. Ponto 5 – Projeto de Extensão Profa. ÂNGELA DONINI: "Produção audiovisual 
e estratégias vitais: registros do cotidiano dentro e fora dos espaços acadêmicos e pré e pós o 
ingresso na universidade". Aprovado. Ponto 6 – Provimento de vaga: convocação da candidata 
Vânia Dutra de Azeredo 2ª colocada no Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de 
Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de 
Conhecimento/Disciplina Filosofia/Ensino de Filosofia/Estágio/Introdução à Filosofia (Processo n° 
23102.004437/2015-64) que teve o seu resultado aprovado através da Portaria Nº 4.641, 
publicada no Boletim Interno Nº 09 de 13 de maio de 2016, e seu prazo de validade prorrogado 
através da Portaria Nº 4.799, publicada no Boletim Interno Nº 09 de 15 de maio de 2017. Esta 
solicitação é motivada pelo pedido de exoneração, no dia 10 de janeiro de 2018, da Professora 
Marcia Angelita Tiburi, SIAPE 2340284, em Regime de Dedicação Exclusiva. Aprovado. Ponto 7 – 
Informes: a Profa. ÂNGELA DONINI manifestou sua intenção de solicitar, na próxima reunião, uma 
Licença-Capacitação, no período de Julho/Agosto de 2018, observando que isso não traria prejuízo 
às atividades de ensino no 2º semestre de 2018. Nada mais tendo a tratar, eu, professor Eduardo 
Cruz, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros do 
departamento. 
 


