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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMAS - UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS, 2 

REALIZADA EM 29/10/2015. 3 

No vigésimo nono dia do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, com início às 10h40, na sala 4 

223, da EFLCH, Campus Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 679, Macedo, Guarulhos) reuniram-se os 5 

professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Arlenice Almeida 6 

da Silva, Cesar Ribas Cezar, Edson Luís de Almeida Teles, Ivo Silva Júnior, Izilda Cristina Johanson, 7 

Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari e Tiago Tranjan. A reunião teve como pauta os 8 

seguintes pontos: 1. Informes da Graduação - a) a respeito da montagem da grade do primeiro semestre 9 

de 2016; b) Informe a respeito da proposta de inclusão em nossa grade de 10% da carga horária total 10 

em atividades de extensão e c) Informe a respeito de possíveis alterações nos cursos de licenciatura da 11 

EFLCH; 3. Os títulos de Filosofia na biblioteca, uma questão para Comissão de biblioteca a professora 12 

Rita diz que não existem títulos suficientes da Filosofia para pesquisa, a professora solicita que seja 13 

feito um memorando pedindo esclarecimentos sobre os títulos estrangeiros da filosofia que foram 14 

solicitados e até o momento não apareceram. 2. Informe da Pós Graduação professor Edson deu o 15 

informe que houve um corte de 75% da verba que o programa recebe da CAPES havendo assim uma 16 

transferência da quantidade de bolsas de mestrado para o doutorado. 5. Disciplinas do domínio conexo 17 

obrigatórias – posição do Departamento de Filosofia no âmbito do PPP da EFLCH após ampla 18 

discussão sobre o que deverá acontecer em breve com estas disciplinas, chegou se a conclusão que o 19 

departamento deve se posicionar sobre esta tendência, este assunto deverá voltar na próxima reunião 20 

para que o departamento chegue a um posicionamento; 6. Disciplina da grade curricular do 21 

Departamento de Filosofia (graduação e pós graduação): esclarecimento sobre o local de oferecimento, 22 

decidiu-se que o  professor interessado em ministrar seu curso fora do campus Guarulhos deverá 23 

enviar um ofício para a chefia do departamento (ofício este que deverá conter uma justificativa para o 24 

pedido) e deverá passar pela reunião do colegiado para aprovação do mesmo; 7. Situação de 25 

financiamento da última SOFIA o colegiado acordou que a chefia de departamento irá enviar uma 26 

mensagem a todos do colegiado solicitando a quem puder e quiser contribuir com o valor de R$100,00 27 

(cem reais) para ajudar a organização do SOFIA a quitar uma divida de aproximadamente R$ 3.000,00 28 

(três mil reais), adquirida com o custeio do evento. A contribuição será depositada na conta do 29 

professor Edson que entregará o valor arrecadado a chefia de departamento que encaminhará o valor 30 

arrecadado a organização do evento; 8. Afastamentos: todos os presentes  aprovaram que afastamentos 31 

com duração de até 15 dias serão aprovados sem a apreciação do colegiado. Na sequência foram 32 

aprovados os afastamentos do professor Sandro de 28/09/2015 até 30/09/2015 (ad hoc) e de 33 

15/11/2015 até 18/11/2015 Belém/Pará não houve aprovação do afastamento da professora Jacira por 34 
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falta de documentos. E por fim foi apresentada uma tabela com os afastamentos nacionais e 35 

internacionais do departamento cujo processo tramitou pela secretaria do departamento. Nada mais 36 

havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do departamento, lavrei a 37 

presente ata. Guarulhos, 29 de outubro de 2015. 38 
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