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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do 3 

Departamento de Filosofia às dez horas e treze minutos, na sala 114 do Campus Guarulhos, UNIFESP, para 4 

discutir e deliberar a respeito dos assuntos que se seguem. Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, 5 

André Medina Carone, Cesar Ribas Cezar, Cristiane Maria Rebelo Nascimento, Edson Luís de Almeida Teles, 6 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Martin Burnett Junior, Ivo Da Silva Júnior, Izilda Cristina 7 

Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Lucia Rocha Ferreira, Luciano Ferreira Gatti, Marcelo Silva de Carvalho, 8 

Maurício Pagotto Marsola, Patrícia Fontoura Aranovich, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, Rita de Cássia Souza 9 

Paiva, Rodnei Antonio do Nascimento e Silvano de Oliveira Brito e Simone de Oliveira Souza. Ausências 10 

justificadas: Claudemir Roque Tossato, Fernando Dias Andrade, Marisa Russo Lecointre, Sandro Kobol 11 

Fornazari. A reunião foi presidida pelo professor Ivo Da Silva Júnior e tratou da pauta abaixo. De início, o 12 

professor Ivo solicitou a inclusão de três novos pontos de pauta: afastamento nacional do professor Sandro 13 

Kobol Fornazari, solicitação de oferecimento de disciplina do professor Marcos Ferreira de Paula, do campus 14 

de Santos da UNIFESP, e ajustes no Regulamento de Atividades Complementares. Os presentes 15 

manifestaram-se de acordo. A) EXPEDIENTE: 1) Aprovação da ata da reunião de 26/09/2017 - Em regime de 16 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) Informes gerais da chefia: O professor Ivo trouxe os 17 

seguintes informes: a) Realização do “Dia Aberto”: o evento recebeu a visita de mais ou menos trezentos 18 

estudantes das escolas públicas da região por meio período. No próximo ano, pretende-se ampliar o número 19 

de escolas envolvidas e organizar uma visita de maior duração. Os coordenadores de curso, professora 20 

Patrícia e professor André, complementaram a informação narrando como a visita havia ocorrido; b) 21 

Concurso de Filosofia Antiga: a Comissão do Concurso enviou a máscara do edital ao RH com alterações feitas 22 

nas pontuações e com a inclusão da possibilidade das provas serem feitas na língua espanhola e inglesa. As 23 

provas dos candidatos serão identificadas, como de praxe, e haverá um convite para que os professores do 24 

departamento possam assistir às aulas teóricas da prova didática. O Prof. Edson Teles pondera que a inclusão 25 

de provas em língua estrangeira no concurso não foi unânime na comissão que organizou o concurso e que 26 

demandou uma discussão maior para os futuros concursos; c) Página do departamento: a Direção Acadêmica 27 

trabalha para atualizar a página do campus. O professor Marcelo informa já ter visto uma primeira versão 28 

dessa página; d) Eventos organizados pelo Departamento: Conferência Cátedra Edward Saïd: Passagem ao 29 

Oriente, com Giacomo Marramao, no dia 30 de outubro, às 17h; Encontros Nietzsche: recepção e atualidade 30 

nas nas artes, de 06 a 08 de novembro; e) Foram feitos os devidos agradecimentos aos organizadores do 31 

Sofia, como havia sugerido a professora Izilda. A resposta recebida foi: ““Em nome da Comissão Organizadora 32 

da XI edição da Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica, agradeço o reconhecimento do nosso trabalho 33 

pelo Departamento de Filosofia. O tema e atividades realizados esse ano foi diferente de todos os outros e 34 

graças ao empenho de um grupo disposto a colocar as epistemes marginais em foco, foi possível concluir esse 35 

trabalho com excelência. Agradeço, também, a disponibilidade em colaborar conosco nas próximas 36 

atividades. Assim, já apresento a proposta de realizar atividades fora do período da Semana, como palestras, 37 

filmes e debates. Tivemos grande êxito em nossas atividades culturais: Exposição de Artes Plásticas e Poesia e 38 

o Festival de curtas, sendo registrado como o primeiro festival de curta-metragem da área de Filosofia. A 39 

nossa oficina do Ensino Médio recebeu cerca de 300 estudantes do bairro e da região de Barueri, o que foi 40 

uma experiência gratificante e inesquecível; tal experiência será relatada em forma de artigo informativo e 41 

publicado em nossa página nas próximas semanas. Mais uma vez, obrigada pelo reconhecimento e estamos à 42 

disposição para dialogar e desenvolver novas atividades para nosso campus”; f) A resposta da professora 43 

Juliana à mensagem encaminhada pelo departamento é a que se segue: “obrigada pela mensagem carinhosa 44 

e desculpem pelo longo silêncio. Fiquei feliz em saber via troca de e-mails realizada por vocês (eu ainda os 45 

tenho recebido) que acabaram por encaminhar um concurso para Antiga. Dói muito desistir da minha 46 

carreira, desde o diagnóstico da esclerose não era o que eu vislumbrava, contudo, vivenciando os problemas 47 

da doença, após um longo percurso, pareceu-me mais adequado aceitar os limites impostos por esta doença, 48 

cuidar-me e não me colocar como um empecilho para o andamento do departamento. Apesar da tristeza de 49 

aceitar aposentar-me em pleno início de carreira, fico sinceramente feliz por saber que outro desempenhará 50 
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as funções que eu não poderia mais adequadamente cumprir e que este departamento de filosofia poderá 51 

novamente contar com mais um colega para continuar cumprindo com as suas obrigações para com os 52 

alunos e institucionais”; g) O professor Alexandre foi eleito como representante no CONSU. 3) Informes da 53 

coordenação de graduação (bacharelado e licenciatura):  Sobre o Edital ABI, os coordenadores do curso, 54 

professora Patrícia e professor André, informam que os alunos devem manifestar novamente a sua escolha 55 

entre os dias 17 e 26 de novembro. No que diz respeito à Curricularização da Extensão, informam que nos 56 

quatro próximos semestres, os cursos da Unifesp devem fazer adaptações e experiências em sua grade com 57 

vistas à transformação de 10% da carga horária total em horas de extensão. Ressaltam que não se trata de 58 

criar disciplinas de extensão, mas de dedicar uma parcela da carga horária às atividades que seriam 59 

caracterizadas como sendo de extensão. E que o curso realizará no próximo semestre uma experiência na 60 

disciplina eletiva a ser oferecida pelo professor Edson Teles, que já possui um projeto de extensão cadastrado 61 

na Proec. As coordenações irão acompanhar o desenvolvimento da disciplina e advertem, desde já, para a 62 

importância de um acompanhamento crítico e de um debate em nosso curso sobre a necessidade de se 63 

adequar o conceito geral de extensão (em si, bastante polêmico) à prática de ensino e ao projeto do nosso 64 

próprio curso. A coordenação da licenciatura solicita a criação de um GT para debater uma reformulação dos 65 

roteiros e manuais das disciplinas de estágio curricular 1, 2, 3 e 4. Os manuais em vigor foram elaborados em 66 

2012 e precisam ser atualizados. O GT poderia debater e discutir por e-mail algumas propostas iniciais que já 67 

foram levadas pela coordenação de licenciatura para a Comissão de Curso. Sobre o ENADE, a coordenação 68 

informa que no dia 31 de outubro irá reunir-se com os alunos inscritos para discutir a prova que será 69 

realizada no dia 26 de novembro. Informa ainda que o Edital de transferência de curso (transferência 70 

externa) será publicado no dia 30 de novembro e que a prova deverá ser realizada no dia 30 de janeiro, em 71 

virtude do calendário definido pela Prograd (a data não foi ainda marcada em definitivo).  O professor André 72 

informou que teremos o centro línguas em funcionamento no próximo semestre. Quanto à solicitação do 73 

professor Marcos Ferreira de Paula para ofertar de uma disciplina no curso de Filosofia, abordada nesse 74 

momento da reunião: foi feita a proposta de que o professor ministre uma eletiva neste semestre.  Foi 75 

aprovado que a Coordenação de Curso tenha autonomia para seguir com as tratativas. 4) Informes da pós-76 

graduação: O professor Francisco informou que a próxima reunião do Programa de Pós-graduação tratará 77 

dos critérios de credenciamento dos professores externos e analisará a avaliação quadrienal CAPES 2017. 78 

Esses pontos serão trazidos para deliberação no colegiado. O professor Luciano informou que o Programa 79 

recebeu 109 inscrições para o processo seletivo (mestrado e doutorado). As provas ocorrerão nos dias 16 e 80 

17 de novembro e as entrevistas nos dias 27 e 28 de novembro. Chamados para colaboração na correção das 81 

provas e entrevistas serão feitos no momento exato por e-mail. O professor Marcelo informou que é docente 82 

credenciado na UFBC e ofertou disciplina na pós-graduação no mestrado. Sobre o credenciamento do 83 

professor Renato Janine Ribeiro, o professor Ivo informou que o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Ésper Abraão, 84 

em reunião com os professores Claudemir, Ivo e professora Ana Lúcia Lama Nemi, trouxe a notícia que o 85 

professor Renato seria convidado pela Reitoria para o cargo de professor visitante e sugeriu que o Programa 86 

de Pós-graduação em Filosofia o convidasse para se credenciar. O professor Claudemir, em relação a este 87 

ponto, pediu que todo colegiado se manifestasse. O professor Marcelo explanou sobre a importância do 88 

credenciamento do professor Renato para o Programa. O professor Alexandre ressaltou a necessidade de se 89 

respeitar o fluxo dos processos do Programa. Decidiu-se em votação pela excepcionalidade do caso e pela 90 

alteração do fluxo, fincando a cargo do Programa encaminhar com os procedimentos de praxe; 5) Informe 91 

CAD: O professor César informou que existe uma tabela de pontuação feita pela CPPD e destacou que ter 92 

atividade de ensino e atividade de pesquisa não bastam para obter a progressão para professor associado, 93 

exigindo-se também atividades administrativas. Ressalta que as atividades de extensão precisam ser 94 

registradas e ter uma documentação comprobatória. Pediu também a atenção dos colegas para que não se 95 

esqueçam de solicitar a progressão horizontal a cada dois anos. O professor Henry, representante titular do 96 

departamento nessa comissão, disse não ver uma propensão em se barrar os pedidos. O professor Cesar 97 

perguntou ainda se teria alguém para ocupar a suplência, pois ele dá aula às sextas (quando ocorrem as 98 

reuniões), não podendo delas participar em alguns casos. O professor Marcelo falou sobre a questão das 99 

atividades desenvolvidas que não são formalizadas. Indicou que poderiam estabelecer quantidade de horas a 100 

serem atribuídas aos grupos e formalizar as atividades que desenvolvem e não são registradas, por exemplo, 101 
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os grupos de pesquisa com atividades regular. O professor Cesar disse que a Coordenação poderia emitir um 102 

certificado com esse registro. Na Graduação a Chefia poderia fazer os certificados, a Pós-graduação já possui 103 

uma organização quanto a isso. Sobre as orientações será discutido na reunião da pós. Sobre a Comissão de 104 

estágio probatório, o professor Cesar informou que a comissão recebe os processos dos Departamentos e 105 

homologam estes processos, e que houve uma proposta de mudança pela representante de letras para a 106 

comissão passasse a julgar o julgamento. O Prof. Cesar informou que se colocou contra este posicionamento. 107 

Sobre os apontamentos do Prof. Cesar, o Prof. Ivo informou que não haveria salas suficientes para oferta de 108 

mais disciplinas, e, caso fossem ofertadas, não haveriam alunos para estas aulas. Nesse momento, o 109 

professor Jamil informou que tem tido dificuldades para atendimento de suas demandas sobre a 110 

aposentadoria e solicitou que, em permanecendo, o departamento o auxiliasse. 6) Livre-docência: professor 111 

Henry Burnett. Foi aprovado a solicitação de abertura de concurso, assim como a relação de pontos e a 112 

composição da banca. 7) Critérios internos para afastamentos (pós-doc): O professor Ivo apresentou a 113 

necessidade de haver clareza nos critérios internos para as solicitações de afastamento de doze meses. 114 

Começou por ler a resposta recebida de consulta feita à Pró-reitoria de Pós-graduação sobre a possibilidade 115 

da realização de afastamentos para departamentos ou setores da mesma instituição: “Lamento o longo 116 

intervalo entre sua demanda e esta resposta. Foi necessário entender a regras que regulam o afastamento de 117 

servidor público federal de forma geral antes de verificar a situação do pós-doutorado. O afastamento 118 

relacionado à formação do servidor deve, também, ser do interesse do departamento (oportunidade do 119 

momento, da formação a ser adquirida para melhoria das atividades-fim, etc). O pós-doutorado é um estágio 120 

de formação que não leva a titulação formal, daí a discussão sobre os interesses mútuos em sua realização. 121 

Entretanto, não há nenhuma informação sobre o local onde se realiza o pós-doutorado, já que ele deve ser a 122 

adequado ao aprendizado pretendido, o que pode acontecer inclusive na própria unidade, em outro 123 

departamento. Mas o departamento tem sim que avaliar a necessidade do afastamento, que pode, inclusive, 124 

ser por meio período, para que o servidor continue com suas atividades básicas. O que não pode e não deve 125 

é haver prejuízo da Instituição e das atividades que estão sob sua responsabilidade. Como pode ser 126 

observado, não há legislação específica sobre o tema, já que a responsabilidade pela decisão recai sobre os 127 

superiores imediatos do solicitante. Nessa busca, eu soube, inclusive que, em passado recente, o Campus de 128 

Guarulhos já permitiu afastamento de professor para pós-doutorado no Campus de Osasco.  A decisão, 129 

portanto, deve ser caso a caso, sempre no melhor interesse da Instituição. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação 130 

apenas acompanha, registra e certifica esses estágios. Pretendemos, na elaboração do novo regimento, que a 131 

certificação seja apenas do supervisor do estágio, como é feito na maioria dos países”.  Sobre o tema, após 132 

ampla discussão, ficou definido consensualmente: 1- apresentação do pedido de afastamento com 133 

antecedência de seis meses antes da elaboração da grade, 2- em havendo, respeito à fila para o afastamento, 134 

3 - emissão de um parecer da Comissão de curso no que tange às necessidades da montagem da grade, 4) 135 

votou-se, no entanto, entre duas propostas: a) mínimo de 12 créditos cumpridos no último ano que antecede 136 

o afastamento e b) - mínimo de 12 créditos cumpridos nos dois semestres anteriores, e no caso do penúltimo 137 

ter sido atividade de pesquisa sem aulas, considera-se o semestre imediatamente anterior. Aprovada a 138 

segunda proposta. Sobre critérios de ordem acadêmica, ficou decidido que a discussão iniciada terá 139 

sequência na próxima reunião. Esboçou-se, no entanto, uma discussão sobre o tema. O professor Marcelo 140 

disse entender que um pedido de afastamento é o mesmo que um pedido de recursos para projeto de 141 

pesquisa, pois é a instituição quem arca com o ônus de um docente sem atividades profissionais durante a 142 

execução do projeto. Assim sendo, certas exigências deveriam ser cumpridas. Se o projeto vier a ser 143 

financiado por uma agência de pesquisa, essas exigências terão sido consideradas de antemão. Caso 144 

contrário, caberia ao departamento fazer uma análise, em moldes semelhantes das de uma agência, dos 145 

requisitos comumente exigidos. Isso permitiria um maior equilíbrio entre os casos, pois as exigências seriam 146 

sempre as mesmas. Entende ainda que o interesse do departamento deva ser levado em conta e que o 147 

afastamento seja uma contrapartida da atuação do docente. A professora Izilda destacou que quando se 148 

tratar de áreas que não tem muita cobertura, que os pedidos venham com uma proposta de quem vai cobrir 149 

as atividades no período que estiver fora. A professora Rita disse que concorda que os critérios são 150 

importantes, mas questiona a dimensão que eles devem ter. Questionou a sugestão do professor Marcelo de 151 

solicitação de parecer externo, disse não concordar que as agências sejam um critério e acredita que seja 152 
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possível estabelecer critérios internos a partir de outros referentes. O professor Francisco falou sobre a 153 

importância de se evitar critérios rígidos e da necessidade de solicitar um parecer externo somente em algum 154 

caso extremo, em havendo conflitos. O professor Alexandre corrobora com professor Marcelo e acredita que 155 

nos casos de afastamento sem bolsa a responsabilidade recai integralmente sobre o departamento. O 156 

professor Rodnei disse não ver motivo para avaliação de mérito de pedidos, devendo haver critérios quando 157 

houver dois pedidos para o mesmo período (a avaliação qualitativa seria um recurso extremo). O professor 158 

Marcelo esclareceu sua posição dizendo que uma avaliação externa seria para uma solicitação de pós-doc 159 

sem bolsa. 8) Afastamento internacional: professor Ivo da Silva Júnior, para participação da I Biennale 160 

Nietzscheana, de 15 a 17/11. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. 9) 161 

Afastamento internacional: professor Luciano Gatti, para estágio de pesquisa no Zentrum für Literatur und 162 

Kulturforschung, em Berlim, de 09/2018 a 02/2019. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por 163 

unanimidade. 10) Afastamento nacional (28/11 e 01/12): professor Edson Teles: Aprovado. 11) Afastamento 164 

nacional (25 a 27/10): professora Jacira de Freitas: Aprovado. 12) Afastamento nacional (aprovado ad 165 

referendum) (04/10): professora Marisa Russo: Aprovado. 13) Afastamento nacional (entre 27 e 30 /11) : 166 

Prof. Mauricio Marsola banca de concurso na UFABC 14) Afastamento nacional (aprovado ad referendum) 167 

(17/10): professora Rita Paiva: Aprovado. 15) Afastamento nacional: professor Sandro Kobol Fornazari: 168 

Aprovado. 16) Afastamento pós-doutorado (03/2018 a 02/2019): professora Marisa Russo Lecointre. Após a 169 

análise da documentação apresentada, o afastamento de doze meses foi aprovado por unanimidade. 17) 170 

Pedido de redistribuição: O professor Alessandro Carvalho Sales, da UNIRIO: O professor André Carone 171 

lamenta que o professor Alessandro não tenha entrado antes com do departamento para apresentar a 172 

solicitação. Discussão realizada, tomou-se a decisão unânime de que não há o interesse do Departamento 173 

pela redistribuição. 18) Aula inaugural de 2018: O professor Ivo propôs que a aula inaugural do próximo ano 174 

seja dada pela professora Olgária Mattos. Proposta aprovada por unanimidade. 19) Pibic, Pibid, PET, 175 

Monitoria: O assunto será tratado na próxima reunião. 20) Sala de pesquisa (compra de mobiliário): O 176 

professor Ivo informou que recursos disponíveis do campus serão destinados a mobiliar os gabinetes com 177 

cadeiras e as salas de defesa. Por ora, a sala de pesquisa fica ainda sob o encargo do departamento. A 178 

compra do mobiliário para esta sala será tratada na próxima reunião. 21) redes sociais: O assunto será 179 

tratado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento deu por encerrada a 180 

reunião, às 13h50, e, eu, Simone de Oliveira Souza, secretária, lavrei a presente ata, que será assinada por 181 

mim e pelos demais presentes. Guarulhos, 25 de outubro de 2017.  182 


