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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMAS - UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS, 2 

REALIZADA EM 03/05/2012. 3 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, com início às 10h15, no anfiteatro Nylceu 4 

Marques de Castro (Rua Botucatu 740, subsolo Vila Clementino – São Paulo), reuniram-se os 5 

professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, Arlenice Almeida da 6 

Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato , Edson Luís de Ameida Teles, 7 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Martin Burnett Junior, Ivo da Silva Junior,  Izilda 8 

Cristina Johanson,  Juliana Peixoto,  Lucia Rocha Ferreira,  Luciano Ferreira Gatti,  Marcelo Silva de 9 

Carvalho, Olgária Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, 10 

Plínio Junqueira Smith, Rodnei Antonio do Nascimento, Sergio Xavier Gomes de Araujo, Sílvio 11 

Rosa Filho,  Tiago Tranjan e contamos com a participação de  Alessandra Silva de Andrade (Técnica 12 

em Assuntos Educacionais) . A professora Olgária inicia a reunião abordando o assunto central da 13 

mesma que é a greve dos alunos, a professora expõe sua opinião sobre o assunto e diz que a proposta  14 

de enceramento do semestre que será apresentada pela Alessandra (TAE) somente será possível para 15 

os alunos do curso de Filosofia e mediante a aprovação deste projeto que deverá ter aprovação da 16 

diretoria acadêmica. A abordagem do assunto causa uma leve alteração nos ânimos uma vez que o 17 

cenário que será apresentado somente terá validade se o início das aulas se der no dia 07/05 algo que 18 

pelo cenário inicial não irá acontecer uma vez que os alunos terão uma nova assembleia no proximo 19 

dia 10/05. Após explicação dos cenários: 1 Semestre de 2012 inviabilizado(documento anexo) e  20 

segundo cenário: Reposição dos dias Letivos Paralisados (documento anexo), houve uma ampla 21 

discussão sobre o assunto onde os professores que conseguiram dar aula neste primeiro  semestre e os 22 

que não conseguiram pesaram as duas situações porém, chegou se a conclusão que este não é o 23 

momento para pensar em repor ou não as aulas perdidas uma vez que os alunos continuam em greve e 24 

no próximo dia 15/05/2012 haverá uma assembléia dos professores onde será decida ou não a 25 

paralisação dos professores. Os professores avaliaram também a questão da reposição das aulas 26 

perdidas, uma vez que a greve é dos alunos e os professores não têm por obrigação repor as mesmas 27 

uma vez que eles estão no Campus, porém, são impedidos de dar suas aulas e a reposição do quadro 28 

de aulas acabaria por se estender em período de férias e afastamento de muitos dos professores 29 

presentes e o fato de o trabalhador ter seu direito assegurado por lei a férias.  Após a exposição dos 30 

cenários e das opiniões de alguns professores são apresentados os fatos ocorridos no decorrer da 31 

semana no Campus. A professora Olgária fala da falta de segurança encontrada no Campus 32 

Guarulhos, fala das agressões sofridas por alguns docentes e diz que irá enviar um documento a 33 

direção acadêmica dizendo que os professores que se sentirem ameaçados  ou coibido de alguma 34 
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forma terão o seu direito protegidos de não ir dar aula no Campus uma vez que o mesmo não tem 35 

estrutura e nem segurança para isto. A professora Olgária solicita que todos respondam ao e-mail 36 

enviado pelo professor Sandro que faz parte da comissão de infra estrutura fazendo suas solicitações, 37 

de materiais de trabalho, cursos e etc... Devido ao pequeno número de professores que recebeu o e-38 

mail ficou acordado que o mesmo seria retransmitido a todos para que as respostas sejam 39 

encaminhadas ao professor Sandro. Professor Marcelo sugere que todos tomem posição sobre a greve 40 

dos alunos uma vez que terá que haver reposição de aula o professor ressalta também que é 41 

necessário ter muita cautela com a decisão que será tomada uma vez que como docente e também 42 

alunos todos de alguma forma já passaram pela experiência de greve, mas nenhuma que tenha 43 

chegado ao extremo como esta com agressões e tudo mais. Professora Patricia diz que a reposição 44 

precisa ser feita da melhor forma possível e diz que o primeiro ano é a sua preocupação maior. 45 

Professor Marcelo enfatiza mais uma vez que não é viável pensar em reposição sem o fim da greve 46 

dos alunos. Professora Patricia diz que alguma decisão precisa ser tomada, pois haverá reunião da 47 

congregação e o curso precisa se posicionar. Professora Lucia diz que o ideal é tomar uma posição 48 

sim uma vez que já existe uma proposta se o departamento não se posicionar as propostas serão  49 

impostas. Professor Plínio se manifesta dizendo que não tem a obrigação de entrar nestes planos de 50 

reposição devido ao fato de estar no Campus disposto a dar aula e não estar em greve, ele diz também 51 

que não abrirá mão do seu período de férias que é um direito trabalhista e não abrirá mão dele. 52 

Professor Luciano diz que o ideal é que as decisões devam ser tomadas quando a greve acabar, o 53 

professor enfatiza que foi entregue um documento ao reitor onde se pede que um prédio seja alugado 54 

para levar a todos enquanto o prédio definitivo seja feito a aprovação deve ser feita até o dia 08/05. 55 

Professor Marcelo menciona que já foi dito outras vezes que iriam alugar um prédio de uma 56 

faculdade para que usássemos enquanto o Campus estivesse em obras; Professora Izilda diz que esta 57 

proposta foi no passado, e que agora não existe mais esta possibilidade na seqüência o professor 58 

Francisco diz que não adianta se debater sobre o que foi dito, o fato é que o Campus não irá sair do 59 

Pimentas ele também ressalta que  não concorda em ter que repor aula, pois ele não esta em greve e 60 

não concorda em trabalhar aos sábados uma vez que nos dias de aula ele esta presente e se for parar 61 

para pensar, as turmas que estão se formando estão com defasagem no ensino uma vez que as greves 62 

estão ocorrendo todos os anos e ainda salienta que caso a greve persista o ideal seria suspender o 63 

vestibular no próximo ano e colocar a casa em ordem e depois que a casa tivesse ordenada veria o que 64 

fazer. Professora Olgária diz que a reposição deve ser pensada por cada um dos docentes da melhor 65 

forma possível, diz também que embora o professor Marcos Cezar diga que dá para trabalhar com o 66 

Campus em reforma os professores devem lutar para que seja alugado um lugar digno para que se 67 

possa dar aula, a professora diz também que os alunos baderneiros devem ter uma punição. 68 
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Professora Izilda propõe que não seja enviada carta aos alunos, mas é favor de uma reunião com eles. 69 

O professor Silvio diz que a última congregação foi muito tumultuada e disse também que a 70 

congregação não quis tomar posição sobre a agressão que ocorreu com o professores. Soou uma 71 

pressão e um impasse entre congregação, alunos e professores. Professora Arlenice fala da falta de 72 

agilidade, pois a pauta tem que ser divulgada antes das reuniões e a congregação devem comunicar a 73 

pauta para que os departamentos discutam sobre os assuntos. Professor Silvio diz que as questões 74 

discutidas na reunião de congregação são analisadas antes, porém não há tempo hábil para expor-lás 75 

em para o departamento. Professor Edson expõe a dificuldade de dar aula no CEU devido à unidade 76 

ser destinada a crianças de 5 a 6 anos o professor diz ainda que o professor Marcos Cezar em 77 

momento algum toma medidas que contrapõe os professores, ele diz que as comissões não funcionam 78 

porque não há estrutura ele expõe também que algumas coisas que acontecem no campus não é 79 

sabido pelo reitor que ficou surpreso com os problemas apresentados pela comissão de professores. 80 

Professor Plínio diz que o bom senso está imperando, mas que embora tenhamos muitos problemas  81 

também existem coisas boas o campus de Guarulhos ele expos alguns problemas que ocorreu na 82 

Universidade Federal do Paraná onde trabalhou. O professor salienta que na UNIFESP tem bons 83 

profissionais, bolsas de mestrado, há o dinheiro para construção do prédio, porém a licitação deu 84 

errado, ressalta também que nos últimos anos viveu situações boas e a parte humana as coisas vão 85 

bem e deveriam ser levadas em conta o professor acredita que a greve é um mecanismo inadequado 86 

para conseguir um novo prédio.Professora Juliana expõe que enviou um e-mail para os seus alunos 87 

como de costume e este e-mail acabou por cair nas mãos de grevistas e ela por sua vez se sentiu 88 

ameaçada devido a situação já que seu e-mail foi parar no blog da greve. A professora diz ainda que o 89 

movimento é ilegítimo por este motivo acha que não é viável repor as aulas e expõe que existe um 90 

grupo de professores que são radicais e estão a frente de tudo o que os alunos estão fazendo e que 91 

pensam muito diferente do departamento de Filosofia. Professor Francisco diz que a assembléia de 92 

professores já tinha ocorrido e que o ideal seria que ficasse provada a incompetência do Professor 93 

Marcos Cezar e que ele saia da direção. Professor Tiago enfatiza que não há nada claro no 94 

movimento dos professores, ele sugere que sempre que houver uma reunião da congregação o ideal 95 

seria que tivesse uma reunião do colegiado antes. Professor Silvio sugere que as reuniões sejam feitas 96 

pelo menos uma semana antes da congregação. Professor Tiago diz que temos coisas boas a dizer do 97 

campus e diz que os professores devem se posicionar quanto a greve dos alunos e diz que é 98 

necessário ter dialogo com os alunos. Professora Cecília diz que boa parte das pessoas que estão no 99 

comando de greve não quer resolver, ela ressalta que greve é direito do trabalhador. Professor 100 

Marcelo diz que os professores tem obrigação de falar que são totalmente contra a violência, diz que 101 

cabe uma manifestação contra a violência o professor diz que não é papel dos professores criar 102 
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estratégia para acabar com a greve cabe a congregação resolver este impasse. Professora Izilda diz 103 

que no movimento estudantil existem radicais que só querem falar com o reitor e existe outra parte 104 

que quer resolve o problema, eles estão tentando falar com o Leduino para cessar a greve existe uma 105 

comissão de intermediação. A professora diz que é inaceitável a violência, diz que a sindicância deve 106 

ser suspensa temporariamente e a punição deve ser feita no momento oportuno. Professora Patricia  107 

diz que 80% dos alunos estão em casa e não acredita que os alunos busquem melhoria para o prédio e 108 

é contra a reposição. Foi feita uma votação para saber quais os professores que era a favor de chamar 109 

os alunos para uma conversa e expor que o semestre será perdido se não houver o fim da greve 9 110 

professores foram a favor, 6 professores contra e 1 abstenção. Professor Claudemir diz que deve os 111 

alunos devem ser punidos sim e a violência é algo absurdo e não deve ser tolerado em uma 112 

Universidade e uma vez que se passe a mão na cabeça deles a situação irá piorar ainda mais. O 113 

professor diz que é contra mandar cartas aos alunos e também é contra a expor o cenário aos alunos 114 

uma vez que o problema é dos alunos e não dos professores. Professor Francisco é a favor de uma 115 

resposta mais dura aos alunos. Professora Lucia é a favor da sindicância.  Na seqüência realizou se 116 

uma votação para saber quais os professores eram a favor de expor o cenário aos alunos e todos os 117 

professores foram contra. Votou se também o envio de uma carta aos alunos falando sobre a questão 118 

da apuração interna informando para todos o que está correndo no campus e o resultado da votação 119 

foi 2 contra e 16 a favor. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade 120 

de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. São Paulo, 03 de maio de 2012. 121 
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