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Sessão Ordinária de 16 de novembro de 2015. 
 
 
Expediente: Solicitação de contratação de Professores Adjuntos na área de Filosofia, 
sub-áreas de “Fenomenologia” e de “Lógica e Filosofia da Lógica” 
 
Relator: Renato R. Kinouchi 
 
Contexto e Histórico: 
O grupo de Filosofia solicita abertura de dois concursos para adjuntos, nas áreas 
acima mencionadas.  
 
Com relação ao concurso de “Lógica e Filosofia da Lógica” trata-se de reabertura de 
concurso, pois em um concurso anterior nenhum dos inscritos compareceu. Com 
efeito, uma provável causa para aquela situação foi o longo “delay” entre a publicação 
do edital e o exame propriamente dito. Sem dúvida, trata-se de uma área que precisa 
ser contemplada, pois o claro encontra-se em aberto desde o pedido de exoneração 
da profa. Juliana Bueno. 
 
Com relação ao concurso na área de “Fenomenologia”, também trata-se de um claro 
em razão de exoneração, do colega Alex de Campos Moura. Esse colega havia 
passado em concurso da área de Filosofia Contemporânea, todavia sua especialidade 
era Fenomenologia (com efeito, uma das linhas de pesquisa da Filosofia 
Contemporânea). A saída desse colega (somada à exoneração do prof. Gustavo 
Leyva) deixou a área em situação difícil, e seria muito importante haver a reposição, 
pois caso contrário não teremos um especialista em uma importante área da filosofia 
contemporânea. 
 
 
Avaliação: 
Os formulários de abertura de edital contemplam os principais temas das respectivas 
áreas, a bibliografia é pertinente e está atualizada. Desse modo, o relator não tem 
mais sugestões a fazer. 
 
Conclusão: 
Meu parecer é favorável a abertura desses dois concursos. 


