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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  DA 1 

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. Aos dez dias de agosto de 2010, às 10:00 horas, reuniu-se 2 

o Colegiado do Curso de Filosofia e representantes discentes, por convocação da Coordenação do 3 

Curso de Filosofia. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, Arlenice Almeida da Silva, Cecília 4 

Cintra Cavaleiro Macedo, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado (Coordenador do curso), 5 

Izilda Cristina Johanson, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita de Cássia Souza Paiva, Tales Afonso 6 

Muxfeldt Ab’Saber, Claudemir  Roque Tossato,  Lucia Rocha Ferreira, Marcelo Silva de 7 

Carvalho, Marisa Russo Lecointre, Sandro Kobol Fornazari, Silvio Rosa Filho. Estiveram 8 

presentes também os discentes respresentantes do Curso de Filosofia: Geraldo Pereira Dias e 9 

Vinícius Pacheco Parise de Lima. Ausências justificadas: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, 10 

Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Fernando Dias Andrade, Juvenal Savian, Luciano Ferreira 11 

Gatti, Luciano Codato, Maurício Pagotto Marsola, Pedro Santos, Rodnei Antônio do Nascimento, 12 

Cesar Ribas Cezar, Cristiane Nascimento, Henry Martin Burnett Junior, Ivo da Silva Júnior, Jacira 13 

de Freitas, Jamil Iskandar, Olgária Chain Feres Matos (Coordenadora do curso), Plínio Junqueira 14 

Smith, Sérgio Xavier Araújo. Pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões de 04/05/10 e 01/6/10 15 

2. Informes 3. IV Sofia (estudantes) 4. Avaliação das UCs de Leitura e Interpretação de 16 

Textos 5. Posição do Colegiado a respeito dos domínio conexos fixos 6. Eleições (Campus, 17 

Chefia do Departamento, Coordenação do Curso) 7. Congresso Scientia Studia (Claudemir) 18 

8. Eventos 2. semestre 2010. Presidência da reunião: Prof. Francisco De Ambrosis Pinheiro 19 

Machado. 1. Aprovação das atas das reuniões de 04/05/10 e 01/6/10:  As Atas foram aprovadas. 20 

2. Informes: O Professor Francisco transmitiu os seguintes informes: a) A nomeação dos 21 

professores aprovados nos concursos de 2009 serão realizadas juntamente com os aprovados de 22 

2010, a previsão para a nomeação é para esta semana, o concurso de 2009 será prorrogado para 23 

não perdermos as vagas. b) Informou sobre o convite do curso de Pedagogia a todos os cursos da 24 

UNIFESP que possuem licenciatura para participarem do projeto que trata o Edital Pro-docência 25 

voltado aos professores que trabalham com formação de professores. O curso de Pedagogia entrou 26 

com o projeto de residência pedagógica - estágio, este ano eles irão pedir renovação do projeto e 27 

os cursos interessados deverão se manifestar até 19 de agosto. A verba do projeto é destinada a 28 

organização de colóquios e seminários viajantes – o professor visita outras universidades e trazem 29 

professores de fora. c) O Prof. Francisco informou sobre o convite para os professores de Filosofia 30 

para ministrarem palestra no curso de Pós Graduação na Oftalmologia – Campus São Paulo, data 31 

provável: setembro. Tema: Problemática da comunicação. Ressaltou  a importância do diálogo 32 

entre os cursos e sugeriu o tema retórica. A Profa. Patrícia se candidatou a ministrar a palestra. d) 33 

O professor Marcelo informou que o concurso de Filosofia e História da Lógica ocorrerá 34 

provavelmente entre o final de agosto e início de setembro. Informou ainda sobre o 35 

credenciamentos de professores para a Pós-Graduação e se comprometeu a encaminhar e-mail  36 

com informações sobre os critérios para credenciamento de novos docentes dos programas de 37 

humanidades. e) A Profa. Patrícia expôs aos demais professores o problema que enfrentou com  o 38 

processo de avaliação para concessão de bolsas PIBIC, no qual não concordou com a avaliação 39 

que obteve quanto à metodologia. 3. IV Sofia (estudantes): Como não foi apresentado 40 

programação ficou para ser conversado sobre a organização do evento posteriormente. 4. 41 

Avaliação das UCs de Leitura e Interpretação de Textos: O Prof. Tales avaliou os alunos do 42 

primeiro ano como interessados e engajados, avalia os trabalhos iniciais fracos, já os trabalhos 43 

apresentados pelos alunos dos anos posteriores avalia como mais científico. Acredita que existe 44 

um número muito alto de alunos por sala e que se o projeto for mantido as turmas poderiam ser 45 

divididas com mais professores e pelo menos 30 alunos por sala. Os professores Sandro e Cecília 46 

também se manifestaram a favor da idéia. O Prof. Sandro acredita que até 40 alunos seria um 47 

número ideal. O Prof. Francisco concorda com o exposto e levantou a possibilidade do professores 48 

assumirem uma única turma. O aluno Geraldo acha o curso de “leitura de textos” válido, disse que 49 

os alunos gostam do curso. Acha a redução do número de alunos por sala é melhor para o aluno, 50 
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quanto mais atenção o professor tiver a oferecer, melhor. A profa. Arlenice acha que o curso seria 51 

melhor aproveitado no terceiro ano. A Profa. Cecília falou sobre a dificuldade dos alunos na 52 

primeira produção e a evolução nos trabalhos posteriores. Acha que a aplicação do curso no 53 

primeiro ano deixa o aluno mais seguro. A Profa. Lucia acredita que seria mais proveitoso se o 54 

oferecimento do curso fosse um pouco depois, pois, mesmo os alunos mais interessados e 55 

aplicados apresentam dificuldades. O Prof. Francisco disse estes levantamentos serão repensados 56 

na graduação levando em conta a carga horária, e que se mantém a posição de que cada professor 57 

escolhe os autores para o curso de Leitura e interpretação de textos clássicos. A avaliação geral foi 58 

positiva, ressaltando-se que essa unidade curricular é uma contribuição efetiva para a formação 59 

dos estudantes de todos os cursos do campus. 5. Votação a respeito dos domínio conexos fixos. 60 

O Prof. Francisco esclareceu ainda sobre os três domínio conexos fixos, Filosofia, Pedagogia e 61 

Letras. Informou que o que se está sendo questionado é porque ser fixo. Expôs a súmula da 62 

discussão. O Colegiado ratificou por unanimidade a posição pela manutenção do projeto do 63 

Campus, pela não alteração dos domínios conexos, propondo ainda esforço conjunto de todos os 64 

cursos do Campus Guarulhos para resolver a falta de professores do Curso de Letras, para que este 65 

possa continuar oferecendo Inglês e Francês como domínio conexo fixo. 6. Eleições (Campus, 66 

Chefia do Departamento, Coordenação do Curso) Em dezembro haverá eleição para chefia de 67 

Departamento e Coordenação. 7. Congresso Scientia Studia (Claudemir) – O professor 68 

Francisco consultou os presentes quanto ao acontecimento do Congresso no Campus sob a 69 

organização do Prof. Claudemir , todos se mostraram a favor. 8. Eventos 2. semestre 2010. Não 70 

houve tempo hábil. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Simone de Oliveira Souza, na qualidade 71 

de Secretária do Curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 72 

presentes. Guarulhos, 10 de agosto de 2010. 73 
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