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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018. 

Em vinte e um de maio de dois mil e dezoito, às 14hs, na sala 304 do Prédio do CCH, os 

professores do Departamento de Filosofia (DEFIL) cujas assinaturas constam da lista de 

presença, reuniram-se para a 51ª sessão ordinária com os seguintes pontos de pauta: 

Ponto 1 – Acordo específico de cooperação acadêmica entre a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – Departamento de Filosofia/Faculdade de Filosofia e 

aUniversità di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell´Educazione. Objeto: 

“Imagem, Estética e Política na Filosofia continental e na Filosofia latino-americana”. 

Responsáveis: Prof. Dr. Rosario Rossano Pecoraro (UNIRIO) e Prof. Dr. Federico 

Vercellone (Università di Torino). Aprovado. Ponto 2 – O professor Marcelo Senna 

Guimarães, SIAPE 1245585, em Regime de Dedicação Exclusiva, solicita a 

concordância do DEFIL para que possa atuar como docente permanente do Programa de 

Pós Graduação em Filosofia e Ensino do CEFET/RJ, sem prejuízo às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão exercidas na UNIRIO, conforme portaria CAPES, n. 174, 

de 30/12/2014. Aprovado. Ponto 3 – Solicitação do Prof. CHARLES FEITOSA para 

participar, como professor colaborador, do PPGF/UFRJ, na linha de pesquisa "gênero, 

raça e colonialidade", sem prejuízo às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

exercidas na UNIRIO, conforme portaria capes, n. 174, de 30/12/2014. Aprovado. 

Ponto 4 – Licença para atividade política: do Professor Nilton José dos Anjos de 

Oliveira, Matrícula SIAPE 1998166, em Regime de Dedicação Exclusiva, e atualmente 

no cargo de Diretor da Faculdade de Filosofia da UNIRIO, de 21 de agosto a 17 de 

outubro de 2018. Em respeito ao Código Eleitoral (Lei 4.737) e à RESOLUÇÃO Nº 

23.548 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que dispõe sobre a escolha e o registro de 

candidatos para as eleições 2018 e que em seu Art. 28, V exige a prova de 

desincompatibilização, quando for o caso; considerando o prazo para tal solicitação 

quando se refere a servidor público federal e que está 

indicado http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibilizacao; 

considerando a Lei 8.112, Art.86 sobre os procedimentos ‘Da Licença para Atividade 

Política’; considerando entendimento do TSE de que “a jurisprudência admite o 

afastamento fático como juridicamente considerável para fins de desincompatibilização” 

e de que “para verificação da desincompatibilização, devem-se levar em conta as férias 

e os recessos forenses, uma vez que, para fins de inelegibilidade, considera-se o 

afastamento de fato do cargo ou da função”; considerando a homologação das férias 

pela chefia imediata (Decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais, da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO) tanto da 2ª parcela (2017) 

quanto da 1ª parcela (2018), respectivamente, de 07 de julho a 05 de agosto de 2018 e 

de 06 a 20 de agosto;  por tudo isso venho requerer a Licença para Atividade de Política, 

pelo período supracitado. Aprovado. Ponto 5 – Renovação do projeto de pesquisa do 

Prof. RODOLFO PETRÔNIO intitulado "Filosofia e Ontologia da Natureza", e 

vinculado ao Grupo de Estudos em Filosofia e Ontologia da Natureza - GEFONT, para 

o período 2018-2020. O professor também informa que tem entregado regularmente os 

relatórios de pesquisa junto ao DPq, inclusive o referente a 2017/2018. Aprovado. 

Ponto 6 – Resultado da avaliação da promoção funcional do Prof. Rodolfo Petrônio, de 

Adjunto IV para Associado I (100 pontos). Aprovado. Ponto 7 – Apreciação de 

solicitação de transferência para UNIRIO (sem contrapartida de envio de outra vaga de 

nossa parte) de um docente (prof. Adjunto) da Universidade Federal de Ceará. O Prof. 

Miguel Barrenechea apresentou este pleito e, após o debate que se seguiu, o colegiado 

deliberou a respeito da necessidade de se colher mais informações sobre o assunto, junto 
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a PROGEPE, através de memorando desta chefia, postergando-se, assim, a decisão para 

uma próxima reunião. Ponto 8 – Distribuição das disciplinas externas entre os 

professores do departamento: I) MUSEOLOGIA: a) Integral: Introdução à 

Filosofia/Prof.ª ANNA HARTMANN e Epistemologia/Profa. VALÉRIA WILKE, b) 

Noturno: Epistemologia/ProfA. ANDREA BIERI; II) HISTÓRIA: Introdução à 

filosofia/Prof. RODRIGO RIBEIRO; III) PEDAGOGIA: a) Noturno: Introdução à 

filosofia/ Prof. MIGUEL BARRENECHEA e Epistemologia/Prof. BAPTISTE 

GRASSET, b) Vespertino: Introdução à filosofia/Prof. SAMIR HADDAD e 

Epistemologia/Prof. ROSANA SUAREZ; IV) BIBLIOTECONOMIA: a) Bacharelado 

manhã: Lógica/Prof.ª ORLANDO GOMES, Teoria do Conhecimento/Prof.ª ANA 

FLAKSMAN e Filosofia da Ciência e da Tecnologia/Prof.ª DARIO TEIXEIRA, b) 

Bacharelado noturno: Lógica/ Prof.ª VÂNIA DUTRA, Teoria do Conhecimento/Prof. 

EDUARDO CRUZ, c) Licenciatura e bacharelado noturno: Filosofia da Ciência e da 

Tecnologia/Prof. ÉCIO PISETTA; V) SERVIÇO SOCIAL: Introdução à Filosofia/Prof. 

RODRIGO DANTAS.  VI) TURISMO: Introdução à filosofia/Prof. ROSSANO 

PECORARO; VII) IBIO: Introdução à Filosofia/Prof. ORLANDO GOMES. 

Aprovado. INFORMES: 1) O prof. Rossano Pecoraro informou que está em 

andamento o processo eleitoral para representação das classes docentes na Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e confirmou sua candidatura (classe Adjunto). 

O professor informou outrossim que estão em tramitação na UNIRIO duas Resoluções 

relativas: a) à regulamentação para fins de contratação de professor substituto, professor 

visitante, e professor e pesquisador visitante estrangeiro, b) à normatização dos 

processos de afastamento para capitação e qualificação docente. Tratando-se de temas 

de extrema relevância, o professor sugeriu que o DEFIL promova uma discussão em 

Colegiado dos referidos documentos. 2) O prof. Charles Feitosa informou que o Pop-

Lab e o PPGAC realizarão uma atividade de extensão intitulada "Baile Queer" , que 

acontecerá no Jardim do ClA no dia 26 de junho de 2018 das 18h às 21h , com o 

objetivo de gerar um debate sobre questões de gênero na dança de salão e na sociedade 

em geral.  A atividade contará ainda com uma oficina de dança queer ministrada pela 

doutoranda do PPGAC Paola de Vasconcelos Silveira, além de espaço de sociabilização 

tendo como enfoque o dançar a dois. Nada mais tendo a tratar, eu, Prof. Eduardo Cruz, 

lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros do 

departamento.  

 


