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

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

REALIZADA EM 14/04/2016. 3 

No décimo quarto dia do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h15, no 4 

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

se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, André Medina 6 

Carone,Cecilia Cintra Cavaleiro de Macedo, Izilda Cristina Johanson, Jacira de Freitas, Juvenal Savian 7 

Filho, Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari e Tiago Tranjan; Ausências justificadas: 8 

Arlenice Almeida da Silva, César Ribas Cezar, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva 9 

Junior, Jamil Ibrahim Iskandar e Patricia Fontoura Aranovich. A reunião teve inicio com o informe da 10 

chefia referente às progressões dos professores que estão sendo encaminhadas sem nenhum dado 11 

relevante (sem histórico de aulas, publicações e etc.). Foi igualmente observado pelo professor 12 

Alexandre a obrigação de todos os docentes que não estão de férias ou afastados em  participar de 13 

reuniões, comissões e etc. Foi observado ainda que com a mudança dos membros da CPPD os pedidos 14 

de progressões estão tendo uma análise mais criteriosa, sobretudo do ponto de vista da participação em 15 

comissões e na gestão universitária. Na seqüência foi informado pela Chefia consulta formal realizada, 16 

a pedido de colega, acerca de legislação que regulamenta a moradia do servidor. Para que não haja 17 

nenhuma informação desencontrada sobre este assunto foi enviado um ofício a Direção Acadêmica e 18 

ao DRH questionando  e solicitando esclarecimentos sobre o assunto,  e aguarda-se de um retorno. Na 19 

seqüência o tema tratado foi a questão das 12h/aula anuais em face da LDB e da CPPD. Após ampla 20 

discussão sobre o assunto, com exceção da professora Izilda, que se manifestou veemente contra essa 21 

adesão ao chamado “semestre livre”, dada a sua ilegalidade, e solicitou, por isso que essa prática seja 22 

integralmente e definitivamente abolida do curso e departamento de filosofia, os demais professores 23 

chegaram a conclusão de que será necessário estudar uma forma de formalizar o chamado “semestre 24 

livre”. Somou-se a essa discussão a nova exigência em relação às atividades de extensão, que devem 25 

equivaler a 10% do total de horas da grade. Chegou se à conclusão de que é  preciso ter uma proposta 26 

de como enfrentar a questão da carga horária e do chamado “semestre livre”, em relação a isso, a 27 

professora Izilda voltou a afirmar: a proposta para enfrentar essa prática que se sabe ser ilegal, no 28 

entender dela, não pode ser outra que não aboli-la. Na sequência, a título de informe, a chefia relatou 29 

reunião convocada pela Direção Acadêmica a fim de tratar tanto com a chefia do departamento de 30 

Filosofia como também a professora Olgária Chain Feres Matos o fato dela estar a mais de dois anos 31 

fora da grade do curso de Filosofia. A reunião inicialmente  não tinha pauta. A posição da DA foi 32 

enfática em acentuar seu desconforto em relação a um então pedido de afastamento da referida 33 

professora por ela não ter  aulas atribuídas na grade do curso de Filosofia a mais de dois anos. 34 
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Transcorrida a reunião, firmou-se um compromisso entre a Chefia, a referida professora e a DA para 35 

que tão logo ela retorne do afastamento, ela assuma carga horária na grade do Departamento de 36 

Filosofia. O próximo assunto foi a indicação de falta justificada em ata de reunião de colegiado: casos 37 

em que administrativamente e legalmente permitem ausência de trabalho.O departamento de Filosofia 38 

irá cumprir fielmente todas as questões de documentação oficial para falta justificada em reuniões. 39 

Exemplos de documentos oficiais: afastamentos cuja a documentação tramitou sem problemas, 40 

atestados médicos, licenças médicas ou por nascimento de filhos, luto e casamento e outros casos 41 

previstos na legislação. As reuniões serão retomadas às últimas quintas-feiras do mês. Informe da 42 

Graduação: a nota mínima para ingresso no curso de Filosofia será 4,5 conforme decisões já firmadas 43 

anteriormente, e o sistema de rematrícula esta sendo refeito a fim de facilitar a operação de servidores 44 

técnicos e coordenadores de graduação; Informe da Pós Graduação: os professores falaram sobre a 45 

movimentação com relação a ANPOF e das bolsas que o curso ofereceu. Os professores Juvenal 46 

Savian e Sandro Kobol informam que vão renunciar a coordenação da Pós no meio do ano. Na 47 

seqüência foram aprovados os afastamentos da professora Izilda Johanson( dias 25/04 e 26/04 – 48 

Brasília), professora Rita Paiva(dias 25/04 e 26/04 – Brasília) e  da professora Arlenice da 49 

Silva(afastamento nacional). Por fim a chefia informa que haverá reunião da congregação no dia 50 

18/04/16 no campus definitivo para acertar os últimos detalhes da mudança.. Nada mais havendo a 51 

tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do departamento, lavrei a presente ata. 52 

Guarulhos, 14 de abril de 2016  53 
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