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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA 

DA UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e sete com início às 14:00 horas, 

reuniram-se os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de Alexandre de 

Oliveira Torres Carrasco, César Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de 

Ambrosis Pinheiro Machado, Vice-coordenador do curso, Ivo da Silva Júnior, Olgária 

Chain Feres Matos, Coordenadora do curso, Rita de Cássia Souza Paiva. Os Profs. Maurício 

Pagotto Marsola, Juvenal Savian Júnior e Henry Martin Burtnett Júnior justificaram 

ausência. Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser discutida: a) Inscrição de 

cada Professor em uma das três áreas de pesquisa para pleitear a aprovação da Pós-

Graduação junto a CAPES; b) Apresentação do Regimento para fins de aprovação junto ao 

Conselho Universitário; c) Apresentação e discussão do Projeto Pedagógico do Curso de 

Filosofia. d) Aditamentos eventuais. Com a palavra a Profª. Olgária informou a todos sobre 

a inscrição das linhas de pesquisa junto a Unifesp para pós-graduação. O Profº Francisco 

esclareceu que para o grupo de trabalho ser credenciado e aceito pelo CNPq é necessário ser 

reconhecido primeiro pela Unifesp, através da Pró-reitoria de Pós-graduação. O Profº. 

Fernando leu o texto para as linhas de pesquisa. O Profº Francisco sugeriu três linhas: 

“História da Filosofia Antiga e Medieval”, “História da Filosofia Moderna e 

Contemporânea” e “Filosofia das Ciências Humanas e Filosofia da Arte”. A Profª. Rita 

sugeriu uma quarta linha de pesquisa. A Profª. Olgária expôs que para aprovação poderia ser 

de início algo mais amplo. O Profº César demonstrou interesse em montar um grupo de 

estudo de Filosofia Contemporânea da Religião. A Profª. Olgária achou interessante, porém 

colocou que este grupo deveria surgir com o tempo. Todos manifestaram interesse em uma 

quarta área de pesquisa. A Profª. Olgária leu o texto do curso de Filosofia da Página da 

internet do campus Guarulhos e solicitou sugestões. O Profº Francisco colocou que a 

pesquisa de cada professor deve se enquadrar no texto. Todos discutiram sobre a 

apresentação das linhas de pesquisa da página do campus e concordaram na alteração do 

segundo parágrafo, excluindo “bem como sua crise e busca de alternativas na 

contemporaneidade”, acrescentando-se “e na época contemporânea”. Outras alterações 

foram sugeridas, porém, todos decidiram manter o texto sem mais modificações neste 

primeiro momento. Ficou acordado que a Profª. Rita, Profº Alexandre, Profº Juvenal, Profº 

Ivo e o Profº Fernando como líder ficam com o grupo História da Filosofia Moderna e 



UNIVESIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CURSO DE FILOSOFIA 

 

A T A  
 

 

Contemporânea. O Profº Henry, Profº Francisco, Profª. Rita e a Profª. Olgária como líder 

ficam com o grupo Filosofia das Ciências Humanas e Filosofia da Arte. O Profº Maurício, 

Profº César e o Profº Juvenal como líder ficam com o grupo História da Filosofia Antiga e 

Medieval. A Profº Olgária informou que o curso deveria ter um líder Unifesp junto ao CNPq 

e o nome do Profº Juvenal foi sugerido. O Profº Ivo colocou que o melhor indicado seria um 

professor com mais experiência, no entanto, como o Profº Juvenal já foi premiado todos 

concordaram que o nome mais indicado seria o dele. Após consulta, o Profº Juvenal aceitou 

ser o líder Unifesp junto ao CNPq. A Profª. Rita perguntou se os eventos dos grupos de 

trabalho serão internos ou externos. A Profª. Olgária disse que os eventos deveriam ser 

internos já que neste primeiro momento o curso ainda conta com poucos docentes e, com o 

passar do tempo, os eventos poderiam ser externos. Os presentes leram as alterações 

propostas no Projeto Pedagógico do curso e concordaram com as alterações sugeridas. O 

Profº Francisco expôs que no futuro os Planos Pedagógicos dos cursos serão unificados para 

formarem um único Projeto do campus. A Profª. Rita perguntou sobre os estágios do curso. 

A respeito do estágio de quatrocentas horas e a sua divisão, o Profº Francisco disse que 

serão informados nos planos de ensino do curso.  Todos os presentes comentaram sobre a 

importância do diário de classe como documento importante para o MEC. O Profº Francisco 

mencionou que em princípio a Pró-grad não confirmou a necessidade do mesmo. Todos 

mencionaram sobre a importância da disciplina Filosofia da Lógica e expuseram que o curso 

provavelmente não dará conta de todas as áreas da Filosofia. O Profº Alexandre citou a 

importância desta disciplina para os alunos. A Profª Olgária colocou que na futura 

contratação de docentes pode-se contratar um professor somente para Lógica. O Profº César 

confirmou também a importância do aluno ter ao menos a base de Filosofia da Lógica e 

questionou se o curso passará por todas as áreas. O Profº Fernando expôs suas dúvidas com 

relação à Filosofia Moderna I, II e sugeriu a III como eletiva. Iniciou-se uma discussão 

sobre as eletivas e o Profº Francisco explicou que dependerá do quadro de docentes para o 

próximo semestre em que serão oferecidas às eletivas.  A respeito do item seis b), do Plano 

Pedagógico do curso que trata sobre estágios, o Profº Francisco expôs a respeito do grupo de 

estudantes que ofereceriam um mini-curso aberto à comunidade, e se esta atividade valeria 

para estágio. Todos concordaram que tal atividade fica denominada como “Seminários de 

Filosofia aberto à Comunidade”. O Profº Francisco salientou a necessidade da comissão de 

estágios para definir quais seriam as atividades válidas para o curso. Ficou deliberado em 

última reunião que o Profº Fernando é o responsável pela Comissão de Atividades 
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Complementares juntamente com a Profª Rita, Profº Alexandre e o Profº César. O Profº 

César solicitou não fazer mais parte da Comissão. Todos concordaram. O Profº Francisco 

perguntou se os alunos entregariam os certificados para a comissão que analisaria e validaria 

ou não como estágio. O Profº Fernando explicou que a comissão validaria somente os casos 

excepcionais, sendo que já haveria uma relação de atividades preestabelecidas para estágio. 

Quanto ao estágio, o Profº Francisco colocou que os alunos deveriam apresentar relatório, 

pois acha interessante avaliar o aproveitamento do aluno. Em relação à bolsa monitoria a 

Profª. Rita não achou interessante a ida dos alunos à Biblioteca do campus. O Profº 

Francisco explicou que a Pró-grad não acatou a idéia de mandar todos os alunos para 

Biblioteca, pois é bolsa de trabalho científico. Todos comentaram sobre a seleção dos alunos 

para a bolsa e a Profª. Rita sugeriu como critério de classificação uma prova com um texto 

para comentário e reflexão.  Ficou definido que os alunos que receberão a bolsa auxílio não 

poderão receber a bolsa monitoria. Decidiu-se ainda que o critério de seleção será a 

classificação no vestibular. A Profª. Olgária informou que cada aluno escolherá o professor 

orientador e os professores definirão as atividades propostas para os monitores. Ficou 

deliberado que serão quatro monitores do período vespertino e três monitores do período 

noturno. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de 

secretária do curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos 

os presentes. Guarulhos, 25 de abril de 2007. 

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco 

César Ribas Cezar 

Fernando Dias Andrade  

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 

Ivo da Silva Júnior  

Olgária Chain Feres Matos 

Rita de Cássia Souza Paiva 

Lílian Bispo de Oliveira – secretária do curso     

  


