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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 19/08/2013. 3 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, com início às 10h15, na sala 01 (hum) do 4 

prédio acadêmico do Campus Guarulhos sito a Estrada do Caminho Velho, 333 Bairro dos Pimentas em 5 

Guarulhos, São Paulo, reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira 6 

Torres Carrasco, André Medina Carone, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Francisco de Ambrosis Pinheiro 7 

Machado, Ivo da Silva Junior,  Izilda Cristina Johanson, Juliana Peixoto,  Luciano Ferreira Gatti, Patrícia 8 

Fontoura Aranovich, Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari e Silvio Rosa Filho. No inicio da 9 

reunião foram dados alguns informes: O primeiro se refere ao programa de Pós Graduação que enviou 10 

resposta a carta da profª. Dra. Marisa Russo (que foi encaminhada por e-mail aos docentes do curso) que se 11 

encontra nos anexos. O segundo informe se refere à última reunião da congregação onde foi dito que a 12 

comissão de infra estrutura iria procurar lugares no entorno do Torricelli para que seja feita uma espécie de 13 

extensão da universidade uma vez que o espaço que temos não será suficiente para abrigar todos os 14 

projetos, professor Sandro (membro da comissão) esclarece que a comissão não irá se responsabilizar por 15 

isto e a finalidade da comissão não é esta, o professor aproveita para dizer que a proposta feita ao profº 16 

Fernando para que ele fosse seu suplente na comissão de infra estrutura não foi aceita. Foi ressaltado para 17 

que os professores da graduação utilizem o moodle como meio de comunicação com os alunos; O novo 18 

regimento da PROGRAD entrará em vigor no próximo ano e em breve a comissão começará a mexer no 19 

mesmo. Na seqüência entramos no ponto de pauta que se refere ao ofício enviado pela direção acadêmica a 20 

coordenação e a comissão de curso houve uma breve explicação do caso a todos os presentes. No mês de 21 

junho, a coordenação do curso de Filosofia e a chefia do departamento foram informadas pela docente 22 

responsável pela disciplina de História da Filosofia da Ciência, profª Marisa Russo Lecointre, de que fora 23 

surpreendida pelo resultado de exames que determinariam a urgência de uma cirurgia. Após difícil conversa 24 

entre chefia, coordenação e comissão de curso chegou se  a conclusão de que o melhor a fazer era 25 

suspender a UC, a fim  de minimizar o máximo possível o impacto negativo dessa ação sobre os alunos 26 

matriculados na referida UC, a coordenação de curso em reunião direta com os alunos propôs  algumas 27 

alternativas que foram aprovadas pelo colegiado por unanimidade: 1) Oferecer extraordinariamente a UC 28 

Filosofia da Ciência no 2º semestre de 2013 (ela ordinariamente é oferecida apenas no primeiro semestre), a 29 

qual seria dada por outro professor da área; 2) Para aqueles que por razão de necessidade de finalização do 30 

curso no semestre em questão ou qualquer outra, não pudessem se rematricular no semestre seguinte nessa 31 

UC, foi oferecida a possibilidade de cursarem a UC Teoria do Conhecimento, disciplina cujo conteúdo é 32 

análogo ao de Filosofia da Ciência, e assim pertence ao mesmo campo epistemológico, além de estar sendo 33 

ministrada por um professor que também pertence à área de Filosofia da Ciência. A coordenação fez algumas 34 

reuniões com os alunos em dias e horários diferentes para que fossem esclarecidas dúvidas, porém, não 35 

adiantou cerca de um terço dos alunos matriculados na disciplina não se sente contemplado em nenhuma das 36 

alternativas e fizeram uma carta a diretoria acadêmica pedindo esclarecimentos. Carta (que segue nos 37 

anexos) esta que foi enviada ao departamento no último dia 12/08/2013 e recebida pela chefia e por todos os 38 

membros da Comissão de curso cujo prazo para resposta seria no dia 19/08/2013, resposta esta que foi 39 

emitida após reunião na Prograd com a pró-reitora de graduação e seu vice que sugeriram que o ideal seria 40 
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apresentar uma terceira proposta aos alunos. Esta proposta visa à reposição integral das aulas onde os 41 

docentes do departamento se prontificaram a ministrar uma aula cada um (conforme deliberado em reunião 42 

de colegiado) proposta esta que será apresentada aos alunos em reunião marcada para o dia 23/08/13  às 43 

18:30 horas na sala 18 do campus. Na seqüência o próximo ponto de pauta apresentado foi o documento 44 

enviado pelos professores, Carlos Eduardo e Denilson Soares recebido pelo departamento em 14/08/2013 45 

que se trata de um pedido de remoção com duas vagas do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, 46 

Setor de Educação em Ciências, do curso de Ciências – Licenciatura, do campus Diadema, onde ambos 47 

estão lotados como professores de Filosofia, para o Departamento de Filosofia – campus Guarulhos, após 48 

ampla discussão sobre o assunto deliberou se que a chefia irá enviar um oficio (anexo) solicitando aos 49 

professores Dr. Carlos Eduardo Ribeiro e Dr. Denilson Soares Cordeiro para que enviem ao departamento o 50 

curriculum lattes, memorial, projeto de pesquisa e carta expondo os motivos que os levaram a pedir a 51 

mencionada transferência. Este material será analisado pela comissão de graduação e pela comissão do 52 

programa de pós e esta aberta a quem interessar participar. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela 53 

Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 19 54 

de agosto de 2013. 55 
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