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Registro da reunião V da Comissão de Pós-Graduação 

 

Após a finalização da análise dos Currículos Lattes e a individuação dos 

professores habilitados, com base nos critérios CAPES/APCN 2017, para integrar o 

“Núcleo de sustentação" do possível Mestrado Acadêmico, a Comissão convocou uma 

reunião com estes docentes (professores Anna Hartmann, Baptiste Grasset, Charles 

Feitosa, Dario Teixeira, Écio Pisetta, Marcia Tiburi, Miguel Angel de 

Barrenechea, Rodrigo Ribeiro, Rossano Pecoraro). Pauta: 1) 

formalização da concordância (ou não) dos docentes em fazer parte do Núcleo/Corpo 

docente do possível Mestrado Acadêmico; 2) decisão quanto à apresentação (ou não) do 

APCN 2017 (o prazo para submeter a Proposta de Mestrado à CAPES expira em 

outubro). A reunião aconteceu no dia 08 de maio de 2017, às 16:00h, na sala do DEFIL 

com a presença dos professores Eduardo Cruz, Valéria Wilke, Samir Haddad, Rossano 

Pecoraro, Rodrigo Ribeiro, Charles Feitosa, Marcia Tiburi. O presidente da Comissão 

forneceu alguns esclarecimentos administrativos e normativos. Após ampla discussão, 

decidiu-se convocar outra reunião conjunta. 

 

Registro da reunião VI da Comissão de Pós-Graduação 

 

No dia 18 de maio de 2017, às 14:00h, na sala 212 do Prédio P. Anchieta a 

Comissão de Pós-Graduação se reuniu com os docentes do “Núcleo de sustentação” do 

possível Mestrado Acadêmico. Estão presentes os professores Écio Pisetta, Eduardo 

Cruz, Samir Haddad, Rossano Pecoraro, Charles Feitosa, Marcia Tiburi. O presidente da 

Comissão forneceu alguns esclarecimentos relativos ao APCN 2017. Após ampla 

discussão os presentes avaliaram que a proposta de um possível Mestrado Acadêmico em 



Filosofia não está suficientemente madura e decidiram, portanto, não submeter à CAPES 

nenhum APCN em 2017. O Prof. Charles compartilhou a ideia de um possível Mestrado 

Interdisciplinar agregando as áreas de Filosofia, Letras e Ciências Sociais. Os docentes 

presentes consideraram a ideia viável. Os professores Charles e Samir ficaram 

responsabilizados por articular os primeiros contatos e, em seguida, informar a Comissão. 

Terminada a reunião conjunta, a Comissão de Pós-Graduação deu continuidade 

aos trabalhos examinando as solicitações relativas ao Mestrado Profissional (PROF-

FILO). Decidiu-se: 1) pedir ao Diretor da Faculdade, Prof. Nilton dos Anjos, que informe 

à Comissão de Pós-Graduação os critérios de credenciamento docente; 2) enviar um e-

mail a todos os docentes do DEFIL para que manifestem seu interesse em participar do 

PROF-FILO. Após essas etapas a Comissão analisará os Currículos dos docentes 

interessados tendo como base os critérios de credenciamento. 


