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Memorando n.' 054/201 8/FIL

Em, 29 de agosto de 2018

Ao Centro de Filosoíía e Ciências Humanas

Assunto: emissão de portaria

Solicitamos emissão de portaria, conforme ata 005/201 8, anexa, de reunião do
colegiado do Departamento de Filosofia, designando os membros abaixo relacionados
para membros da banca para o concurso para magistério superior, referente ao edital
053/201 8/DDP :

Prof. Marco Antonio Franciotti(UFSC, presidente)

Prof. Jonas Rafael Becker Arenhart (UFSC, membro intemo)

Prof. André Leclerc (UFC, membro extemo)

Prof. Alberto Oscar Cupani(UFSC, suplente interno)

Prosa. Marina dos Santos (UFSC, suplente intimo)

Prof. Samuel José Simon Rodrigues (UnB, suplente extemo)

Prof. Rogério Passos Severo (UFRGS, suplente extemo)

Designar o servidor André Cruz Goulart (SIAPE 2416010) como secretário do
referido concurso.

Atenciosamente,



ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 005/2018
Aos seis dias do mês dejunho do ano de dois mil e dezoito, às IOh, no mini-auditório do BI. B do CFH.
realizou-se a reunião do colegiado convocada e presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Jaimir
Conte, contando com a presença dos professores Carolina de Souza Noto, Darlei Dali'Agnol, Denílson
Luís Werle, Franciele Bote Petry, Gustavo Andrés Caponi, lvan Ferreira da Cunha, Janyne Sattler,
Jonas Rafael Becker Arenhart, Marco Antõnio Franciotti, Marcos José Müller, Marina dos Santos.
Milene Consenso Tonetto e Ulisses Razzante Vaccari, além do representante discente Vector Hugo
Graffunder de Oliveira. Justificaram ausência os professores: Alessandro' Pinzani, Aylton Barbieri
Durmo, Décio Krause, Joel Thiago Klein, Alexandre Meyer Luz, Leo Afonso Staudt, Mariana Paolozzi
Sérvulo da Cunha e Roberto Wu. Estavam ausentes os professores: Nazareno Eduardo de Almeida=
afastado para pós-doutorado e Mana de Lourdes Alvos Borgas, afastada para exercer a função de
Secretária de Cultura/SECARTE. Abrindo a reunião, o senhor chefe do Departamento, colocou em
apreciação a pauta, e depois de deliberada a ordem do dia, deu prosseguimento à reunião, expondo e
tratando a pauta da seguinte forma: /-aprovação da a/a am/arfar 004/20/8= a ata 004/2018 6oi
apreciada e aprovada por unanimidade; .Zb aprovação ad r(:áerend m do prole/o de pesqwha do Pr(Zf
Z)ócio ,K)asse; o parecer favorável da coordenadora de pesquisa, Professora Franciele Bote Petry foi
xptovada Dot unàx\ltm\dado; 111- aprovação ad referendum do prometo de pesquisa do Prof. Denílson
IHer/e: o parecer favorável da coordenadora de pesquisa, Professora Franciele Bote Petry foi aprovado
l)or unãxç\m\dado; IV- espaço físico: os professores Jaimir Conte e Cláudia Drucker explanaram a
situação atual da nova formulação do espaço $sico do Departamento de Filoso.fia e decidiu-se pela
:deliberação em próxima reunião, quando as informações prestadas por parte de DPAE forem
alÉ@n///vas; r -- ca se/ilação do .l!,'í,4.Z) 20/&'2 -- o parecer favorável elaborado pela comissão 6oi
provado por unanimidade; r7 -- rec rios ./7mancefros do Z)eparfamen#a de ,lq/osl;Úa; foi solicitado
pelo Centro Acadêmico de Filosofia uma passagem para que um representante participe da reunião de
construção do Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia, a ocorrer na Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, em Seropédica-RJ, aprovado por ampla maioria; o recursos restantes, por decisão
unânime, será utilizado para a readequação do espaço físico do Departamento de Filosofia; rZ7 --
Relatório de conclusão de pós-doutorado do Professor Delamar José Volpato Dutra: Q padece
favorável da relatora Professora Milene Consenso Tonetto foi aprovado por unanimidade. rZ77 --
coordenação do .Nüc/eo de .Efica e .lq/así;1/7a .l)oláica: o professor Denílson Luís Werle foi escolhido
como coordenador, tendo o Professor Aylton Barbieri Durmo como subcoordenador, por unanimidade,
com efeitos retroativos a partir de 17/04/201 8. ZX --formação de óamca para o co/zc rso da área de
.E»ís/emo/agia; foi definida a seguinte banca para o concurso da área de Epistemologia, edital
053/2018/DDP: Prof. Marco Antonio Franciotti(UFSC, presidente), Prof. Jonas Rafael Becker
Arenhart (UFSC, membro intimo), Prof. André Leclerc (UFC, membro extemo), Prof. Alberto Oscar
Cupani(UFSC, suplente interno), Prosa. Marina dos Santos (UFSC, suplente interno), Prof. Samuel
José Simon Rodrigues (UnB, suplente extemo) e Prof. Rogério Passos Severo (UFRGS, suplente
üxxemaÕ. X- Relatório do terceiro período do estágio probatório e progressão automática de Adjunto
.apara ,4dgz{/z/o /7 da Pr(!áessora Janpzze Sa///er; os pareceres favoráveis emitidos pela comissãoforam
ap ovadas -por uítan\nüdade. XI - Projetos de pesquisa dos professores Marcos José Militar e Jottas
RólÃae/ .Bec#er ,4rePz&ar/; ambos aprovados por unanimidade. m7 -- re/a/ór;os ./mais de praxe/os de
ex/e zsãa; o parecer favorável a todos os relatórios entregues, elaborado pelo Coordenador de Extensão,
Professor Alexandre Meyer Luz foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
presidente da sessão deu por encerrados os trabalhos da reunião da qual eu, André Cruz Goulart, lavrei
a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente do colegiado e Chefe do Departamento de
Filosofia, Prof. Jaimir Conte.
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