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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  1 

DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 2 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e oito com início às 18:00 horas, reuniram-se os 3 

senhores professores do curso de Filosofia com a presença de Fernando Dias Andrade, Francisco 4 

de Ambrosis Pinheiro Machado, Vice-coordenador do curso, Henry Burnett, Ivo da Silva Júnior, 5 

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

justificadas dos profs. Alexandre Carrasco, Juvenal Savian Filho e Maurício Pagotto Marsola. 7 

Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser discutida: 1) Publicação (Rita); 2) Projeto 8 

para Bolsa Monitoria; 3) Recurso para revisão de notas; 4) Projeto Pedagógico: nova carga 9 

horária; 5) Representação discente; O prof. Francisco abriu a reunião e sobre o 1º ponto de pauta 10 

informou sobre a publicação de artigos, modo de apresentação e procura de editora (Unifesp ou 11 

outra). A profª Olgária sugeriu a editora da Fapesp. O prof. Francisco comentou que a Comissão 12 

de Pesquisa cogitou publicações dos cursos, porém a idéia não foi adiante. A profª Rita sugeriu um 13 

colóquio para apresentação dos textos. A profª Olgária sugeriu 30/09/08 para apresentação dos 14 

textos e definição do colóquio em data posterior. Todos concordaram. 2º ponto de pauta: o prof. 15 

Francisco falou sobre o projeto Bolsa Monitoria e apresentou o projeto coletivo feito pelo prof. 16 

Juvenal que seria um programa de dois anos, no formato de um projeto PIBIC. Sugeriu no projeto 17 

2 monitores por professor. A técnica em assuntos educacionais, srta. Alessandra, confirmou 88 18 

bolsas para todos os campi Unifesp. Os alunos terão direito a uma bolsa e poderão acumular 19 

somente com uma bolsa de auxílio financeiro. O prof. Francisco leu o roteiro do edital para 20 

monitoria e informou o prazo final em 18/05/08 para apresentação do projeto. Os presentes 21 

discutiram a questão de o projeto ser individual ou coletivo e decidiram que pensarão no assunto e 22 

decidirão posteriormente.  3º ponto de pauta: o prof. Francisco falou sobre os alunos que estão 23 

solicitando revisão de nota e que na página da Pró-Grad na internet existe uma orientação para que 24 

dois professores que não participaram da correção revisem a prova. Após conversa com a profª 25 

Lúcia, o prof. Francisco informou aos presentes que tal prática não acontece no campus Vila 26 

Clementino. O prof. Fernando sugeriu que tal regra fosse abolida da instituição. Ficou decidido 27 

que para os recursos existentes em Filosofia, dois docentes farão a análise. Para o próximo período 28 

haverá mudança das normas para análise de revisão. 4º ponto de pauta: o prof. Francisco sugeriu 29 

mais uma ou duas eletivas, ou crédito trabalho nas eletivas existentes. Após discutirem sobre o 30 

assunto ficou deliberado o aumento de uma eletiva e mais quatro créditos para atividade 31 

complementar, passando de 8 para 12. 5º ponto de pauta: sobre a representação discente, o prof. 32 

Francisco sugeriu aguardar os novos professores ou a nova estatuinte. Todos concordaram que a 33 

questão ficará para depois dos concursos. O Regimento de Atividades Complementares para 34 
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graduação do curso de Filosofia foi aprovado pelo colegiado e será assinado pela coordenação do 35 

curso e publicado no site do campus com a data de 05/05/08. Nada mais havendo a acrescentar, eu, 36 

Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso de Filosofia, lavrei a presente ata que 37 

vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 05 de maio de 2008. 38 
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