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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CURSO + NDE – ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMAS - UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS, REALIZADA EM 04/12/2012. 2 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, com início às 10h30, no  Anfiteatro 3 

Sylvio Borges (Rua Botucatu, 862 – térreo - Vila Clementino), reuniram-se os professores do 4 

Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco,  Arlenice Almeida da Silva, 5 

Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Izilda Cristina Johanson,  Juliana Peixoto, Lucia Rocha 6 

Ferreira, Olgária Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich e Sandro Kobol Fornazari. A profª 7 

Patricia inicia a reunião dando alguns informes: o primeiro foi a mudança da nota do curso de 8 

Filosofia que passou a ser 6 e o segundo informe foi a mudança do crédito para 18horas/aulas a 9 

professora também fala sobre a alteração da nota do SISU que foi aprovada pelos membros da 10 

comissão de curso e referendada nesta reunião.  Os itens avaliados são: 1) Linguagens , códigos e 11 

suas tecnologias cujo o peso era 1,75 e passou a ser 2,25; 2) Ciências humanas e suas tecnologias o 12 

peso era 1,75 e passou a se 2,25; 3) Ciências da natureza e suas tecnologias o peso era 1,75 e passou a 13 

ser 1; 4) Matemática o peso era 1,75 e passou a ser 1 e por fim item 5) Redação o peso era 3 e passou 14 

a ser 3,5; A profª Patricia fala sobre a avaliação do curso de Filosofia pelo MEC expõe alguns 15 

problemas apresentados no relatório segundo os avaliadores: 1º) No site da Prograd está cadastrado o 16 

PDI de 2005 (ano em que o campus sequer existia); 2º) Questionamento do modelo curricular e o 17 

projeto pedagógico da licenciatura da Filosofia principalmente em UCs de licenciatura com ementa 18 

fixa; 3º) Cadastro incorreto de docentes dos 38 apenas 30 consta cadastrado; 4º) Experiência docente 19 

na educação básica ( não tinhamos documentos suficientes para comprovar esta experiência). A profª 20 

Patricia diz que recebemos a resposta do reconhecimento do curso de Licenciatura de Filosofia ficou 21 

com nota 3, inferior ao Bacharelado que teve nota 4  devido aos problemas apresentados 22 

anteriormente, diz ainda que existe a possibilidade de recorrer. Profª Patricia diz que a nota foi 3, 23 

suficiente para o reconhecimento do curso, mas inferior à do Bacharelado que foi 4. Essa distância 24 

entretanto não é tão grande pois na ponta do lápis, considerando os pesos (40,30,30) das dimensões  25 

avaliadas, a somatória do Bacharelado é 3,59 que foi arredondada para 4, e a do bacharelado-26 

licenciatura foi 3,13, que foi arredondada para 3. Assim, considerada essa proximidade e a 27 

possibilidade de resolver ao menos alguns dos problemas apontados pelos avaliadores, decidiu-se 28 

recorrer. Além da inevitável dificuldade causada pelos problemas de infra-estrutura (dimensão 3), há 29 

pontos em que fomos prejudicados que dizem respeito principalmente a alguns itens de 30 

responsabilidade da Prograd, à ausência de documentação comprobatória de experiência profissional 31 

dos docentes, e à compreensão que julgamos equivocada da natureza do nosso projeto pedagógico. 32 

Sendo assim solicitamos que todos os professores que deram aula na educação básica envie 33 

documentos comprobatórios até o dia 17/12.  Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes 34 
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Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. São Paulo, 04 35 

de dezembro de 2012. 36 


