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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  1 

DA UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS 2 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete com início às 18:00 horas, reuniram-se 3 

os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de César Ribas Cezar, Francisco de 4 

Ambrosis Pinheiro Machado, Vice-coordenador do curso, Ivo da Silva Júnior, Maurício Pagotto 5 

Marsola, Olgária Chain Feres Matos, Coordenadora do curso, Rita de Cássia Souza Paiva. 6 

Ausências justificadas dos profs. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Fernando Dias Andrade, 7 

Henry Burnett, Juvenal Savian . Com a palavra, a Profª. Olgária abre a reunião e informou que o 8 

edital do curso para novos docentes sairá em breve e que todos os pontos deverão ser definidos 9 

consensualmente pelos professores de Filosofia. Os professores presentes deliberaram que o chefe 10 

e vice-chefe de departamento estão isentos de carga horária de aula, se assim preferirem. A profª 11 

Olgária expôs a preocupação a respeito do pedido de remoção da profª Lúcia (Filosofia Antiga), 12 

sendo este o motivo da convocação da reunião para tratar dos pontos do concurso. O prof. César 13 

comentou sobre a possibilidade de um professor para Kant. O prof. Francisco sugeriu a 14 

possibilidade da vaga destinada à profª Lucia ser reservada para que ela faça o concurso 15 

posteriormente, pois já está em andamento o processo jurídico de remoção. Os professores fizeram 16 

um calculo da distribuição de aulas segundo as novas contratações e caso haja demora, a divisão 17 

deverá ser feita para que os docentes atuais atendam todas as turmas. A profª Olgária propôs a 18 

junção das turmas de Leitura com duzentos alunos à tarde e duzentos alunos à noite por sala. O 19 

prof. César propôs cancelar uma disciplina eletiva e transferir turmas para os outros professores do 20 

campus. O prof. Francisco achou a proposta inviável. A profª Rita sugeriu a divisão da disciplina 21 

de Leitura com os outros professores do campus ou que as aulas possam ser ministradas no teatro 22 

do campus. A profª Olgária colocou que caso a situação se complique no futuro, talvez seja uma 23 

alternativa viável. O prof. Francisco sugeriu uma possibilidade de atender as turmas de Leitura no 24 

próximo semestre, sendo que os professores trabalhariam oito horas diárias ao invés de quatro e, 25 

sugeriu ainda, que as aulas tenham duração de duas horas sendo uma turma de cem alunos 26 

divididos em duas turmas de cinqüenta com aulas de duas horas de duração.  O prof. Maurício 27 

falou aos professores sobre o processo jurídico de remoção da profª Lúcia que foi encaminhado à 28 

procuradoria da Unifesp e que aguardam um retorno em breve. A profº Olgária informou que de 29 

acordo com as novas regras o REUNI há previsão do aumento de vagas nas universidades federais 30 

e a otimização de vagas por professor. Os professores Rita e Maurício colocaram em discussão a 31 

possibilidade do cancelamento de um período do curso devido à falta de contratação de novos 32 

docentes para que desta forma, todos os alunos do campus possam fazer o curso no prazo previsto 33 

de quatro anos. A profº Olgária informou que fará a verificação do assunto no edital de criação do 34 
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curso. O prof. Ivo comentou que segundo uma planilha apresentada pela Unifesp, há uma previsão 35 

de contratação de duzentos docentes e quinhentos funcionários para todos os campi até 2010. O 36 

prof. Maurício mencionou que todos os professores deveriam manter sua carga horária de doze 37 

horas e sugeriu também que os professores dos outros cursos dêem o curso de Leitura, pois quando 38 

houver pós-graduação a situação poderá ficar ainda mais complicada. Finalizando os professores 39 

presentes optaram por três possíveis alternativas: 40 

Primeira possibilidade 1 turma de 200 alunos à tarde   

1 turma de 200 alunos à noite 

1 eletiva à tarde  

1 eletiva à noite                  

Segunda possibilidade 2 turmas de 100 alunos à tarde 

2 turmas de 100 alunos à noite 

Sem eletivas 

Terceira possibilidade 3 turmas de 50 alunos à tarde 

3 turmas de 50 alunos à noite (necessitando de 

professores dos outros cursos) 

1 eletiva à tarde 

1 eletiva à noite 

Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso 41 

de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 07 42 

de outubro de 2007. 43 

César Ribas Cezar 44 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 45 

Ivo da Silva Júnior  46 

Maurício Pagotto Marsola 47 

Olgária Chain Feres Matos 48 

Rita de Cássia Souza Paiva 49 

Lílian Bispo de Oliveira – secretária do curso 50 


