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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No décimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 3 

quatorze horas, na sala 05, do edifício arco do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 4 

seguir. Presentes: Ivo da Silva Junior, Arlenice Almeida Da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Francisco Ambrosis 5 

Pinheiro Machado, Jacira de Freitas, Luciano Ferreira Gatti, Patrícia Fontoura Aranovich, Silvio Rosa Filho, Tales Afonso 6 

Muxfeldt Ab’Saber e Simone de Oliveira Souza. Ausências justificadas: André Medina Carone, Edson Luís de Almeida 7 

Teles, Izilda Cristina Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Juvenal Savian Filho, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, Sandro 8 

Kobol Fornazari, Tiago Tranjan, Rita de Cássia Paiva. O professor Ivo iniciou a reunião informando que a professora 9 

Liliana Carolina Sanchez Castro, aprovada no concurso de Filosofia Antiga, foi convidada para participar da reunião do 10 

colegiado, assim como a servidora Daniela Mattos, do Setor de Apoio Pedagógico. Justificou o adiamento da reunião 11 

para a presente data e mencionou a necessidade de se realizarem no curso do mês de junho duas reuniões 12 

extraordinárias para a discussão do PCC. 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 02/05/2018: Em regime de 13 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade com a ressalva de que será necessário retificá-la em um ponto, qual seja, 14 

substituição do nome do professor Luciano Nervo Codato pelo do professor Luciano Ferreira Gatti como membro eleito 15 

da CEPG. 2 - Informes da Chefia: petição da professora Marisa Russo: o professor Ivo retransmite a informação do 16 

procurador lotado na universidade de que o processo foi indeferido nas duas primeiras instâncias, devendo retornar 17 

para a primeira para que a sentença seja analisada; CEFIAI – Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade e 18 

Inclusão: retransmitiu as informações do representante da filosofia nessa comissão, professor Plínio Junqueira Smith, da 19 

última reunião ocorrida: decidiu-se que a votação para definir um novo coordenador se daria na próxima reunião, que 20 

se fará envio de uma relação dos espaços interdepartamentais do Campus e que os membros da comissão concentrarão 21 

esforços para discutir o regimento interno da CEFIAI; circulação de informações no Departamento de Filosofia: 22 

ponderou a importância de aprimorar o fluxo de circulação de informações no Departamento de Filosofia e relatou em 23 

que estágio está a criação da página na internet do Departamento; concurso de Filosofia Antiga: apresentou a 24 

professora Liliana Carolina Sanchez Castro, aprovada no concurso de Filosofia Antiga, que em breve tomará posse do 25 

cargo, assumindo a vaga que lhe cabe. Informou que há alguns problemas relacionados à documentação e prazos. Deu a 26 

palavra à professora para que trouxesse detalhes das dificuldades enfrentadas: revalidação dos diplomas e obtenção de 27 

visto permanente. Informou na sequência que conversou com o Pró-Reitor de Gestão com Pessoas e que foi possível 28 

obter maiores informações sobre os procedimentos relacionados às revalidações e reconhecimentos de diplomas 29 

estrangeiros pela UNIFESP. Informou que nossa universidade não integra a plataforma Carolina Bori, não podendo ela 30 

mesma realizar, por ora, qualquer convalidação. Informou ainda que a Direção Acadêmica do Campus irá levar o caso ao 31 

gabinete da reitoria; professores Visitantes: informou que foram prorrogadas as datas para a chamada pública de 32 

candidatos a professor visitante para o Departamento de Filosofia. 3 - Informes da Graduação: Elaboração da grade de 33 

disciplinas: a professora Patrícia informou que houve problemas na elaboração da grade e relatou que não recebeu o 34 

plano de estudos de alguns professores, mas que, dentro do possível, os trabalhos foram finalizados. O professor Ivo 35 

sugeriu que a Coordenação de graduação elaborasse a grade no bojo de uma reunião do colegiado, com a presença de 36 

todos os docentes.  A professora Patrícia ponderou ser interessante a discussão e compartilhamento dos planos de 37 

ensino no colegiado, bem como a discussão de oferta de cursos. Por fim, salientou ser interessante discutir 38 
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primeiramente a distribuição dos planos das UC e, apenas depois, os dias nos quais serão oferecidas. Após discussões, 39 

foi acordado que o formulário de preferência deve conter os autores ou temas os quais os docentes pretendem abordar; 40 

repasse de informações regimentais dos docentes aos alunos: a professora Patrícia mencionou um problema pontual 41 

relacionado a uma aluna que foi autorizada a assistir aulas em período diferente do qual que foi matriculada e não pôde 42 

realizar provas no horário em que as aulas são ministradas. Recomendou aos docentes que informem os alunos no 43 

primeiro dia de aula sobre as regras e normatizações relacionadas ao curso. 4 - Informes da Pós-graduação: Processo 44 

Seletivo – PPGF: o professor Luciano informou que o processo seletivo para o programa de Pós-Graduação em Filosofia 45 

está em curso e que as entrevistas serão realizadas no dia 21 de junho. Informou que o número de inscritos foi menor 46 

em comparação ao semestre passado, somando aproximadamente 30 inscritos entre os programas de mestrado e 47 

doutorado; credenciamento de Professores Externos: informou que a minuta para credenciamento dos professores 48 

externos circulou entre os docentes do Departamento e solicitou que fosse incluída como ponto de pauta na próxima 49 

reunião do colegiado; recomposição da Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG): o professor Luciano informou 50 

que assumiu o cargo na CEPG ao lado do professor Claudemir em virtude do desligamento do professor Francisco. 5 - 51 

PPC da Licenciatura: o professor Ivo informou que o PPC precisa ser aprovado na reunião da Congregação a ser realizada 52 

no mês de julho, devendo, pois, as discussões no âmbito do Departamento de Filosofia, se encerrarem até o fim do mês 53 

de junho. Sugeriu que venham a ser realizadas duas reuniões extraordinárias, sendo a primeira para finalizar o texto do 54 

projeto e a segunda para homologação do texto. A professora Patrícia trouxe a necessidade de aumento das 400 horas 55 

para a Licenciatura. Após discussões, com o auxílio da servidora Daniela, o colegiado deliberou pela seguinte proposta 56 

de ajuste do PPC de Licenciatura (de 2800 para 3200 horas): Leitura e Interpretação – DCF: de 60 para 90 horas 57 

(acréscimo de 30 horas); Filosofia Geral - DCF: de 60 para 90 horas (acréscimo de 30 horas); Eletivas de Área (03 para 58 

Licenciatura): de 60 horas cada para 90 horas cada (acréscimo de 90 horas); Filosofia, Ensino e Formação: de 75 horas 59 

para 90 horas (acréscimo de 15 horas); Filosofia no Brasil (nova eletiva): 90 horas (acréscimo de 90 horas); Introdução de 60 

nova Eletiva de área (a definir): 90 horas (acréscimo de 90 horas); Libras: de 30 horas para 60 horas (acréscimo de 30 61 

horas); Estágio Curricular IV: de 135 horas para 155 horas (acréscimo de 20 horas); Horas Complementares: de 200 62 

horas para 220 horas (acréscimo de 20 horas). Total de acréscimos: 415 horas, ou seja, acréscimo de um semestre para 63 

conclusão de Licenciatura (de oito para nove semestres). A servidora Daniela Mattos informou que a alteração da carga 64 

horária das UC de domínio conexo influenciará na revisão dos PPC dos outros cursos. Em regime de votação, a proposta 65 

de ajuste do PCC de Licenciatura foi aprovada por unanimidade. O Colegiado deliberou que a definição dos conteúdos 66 

das disciplinas eletivas, de áreas já existentes ou novas, permanecerá em aberto para que seja discutida posteriormente 67 

e que as discussões relacionadas à carga horária do bacharelado serão encaminhadas à próxima reunião do colegiado. 6 68 

- Laboratório de Linguagem – implementação: O professor Silvio informou a situação atual das discussões acerca do 69 

laboratório, mencionando que já existem atividades correlatas sendo realizadas no Campus, que poderiam ser 70 

agrupadas às atividades no laboratório. Informou ainda que, juntamente com o professor visitante, os colegas do 71 

Departamento de Filosofia estão convidados a compor uma comissão permanente para tratar de assuntos relacionados 72 

ao laboratório. Em seguida, apresentou o esboço da estrutura e organização do laboratório. Destacou também alguns 73 

pontos a serem discutidos: a possibilidade de colocar alunos como monitores do laboratório; o estabelecimento de 74 

cotas para alunos que não são de Filosofia; e a inclusão da oficina de escrita entre os projetos. E como projetos futuros, 75 

a criação de uma coleção de livros digitais a serem disponibilizados graciosamente. O professor Ivo mencionou que a 76 
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Direção Acadêmica do Campus tem dado apoio ao projeto do Laboratório de Linguagem e salientou a importância de 77 

termos clareza das demandas que precisam ser feitas, citando, como exemplo, novos espaços, equipamentos, dentre 78 

outros. Informou também sobre a necessidade de submeter as indicações de coordenação e comissão do laboratório ao 79 

colegiado para votação. Decidiu-se que, de imediato, se faria a eleição para a coordenação. Foram eleitos para os cargos 80 

de Coordenador e Vice-coordenador do Laboratório os professores Sílvio Rosa Filho e Paulo Fernando Tadeu Ferreira, 81 

respectivamente. Informou a todos que a próxima reunião para discutir o Laboratório de Linguagem será realizada no 82 

dia 18/06, às 17:30, na sala 03, doravante, sede do Laboratório. 7 - Auxílios FAPESP: o professor Luciano Gatti 83 

apresentou ao colegiado o questionário referente aos auxílios FAPESP e fez uma breve avaliação do resultado da 84 

pesquisa. Mencionou também que os pedidos efetuados pelos professores têm, via de regra, sido aprovados, e que 85 

houve dois pedidos de mestrado indeferidos. 8 - Afastamento nacional – professor Edson Luís de Almeida Teles – 86 

06/06/2018 (aprovado ad referendum):  em regime de votação, o afastamento nacional do Prof. Edson Teles foi 87 

homologado por unanimidade. 9 - Afastamento nacional – professor Juvenal Savian Filho – 08/06 (aprovado ad 88 

referendum): em regime de votação, o afastamento nacional do professor Juvenal Savian foi homologado por 89 

unanimidade. 10 - Afastamento nacional – professor Henry Burnett – 11 a 14/06 (aprovado ad referendum): em regime 90 

de votação, o afastamento nacional do professor Henry Burnett foi homologado por unanimidade. 11 - Afastamento 91 

nacional – professora Marisa Russo – 30/05/2018 (aprovado ad referendum): em regime de votação, o afastamento 92 

nacional da professora Marisa Russo foi homologado por unanimidade. 12 - Afastamento nacional – professor Francisco 93 

Machado – 22/06/2018: em regime de votação, o afastamento nacional do Prof. Francisco Machado foi aprovado por 94 

unanimidade. 13 – Afastamento nacional – professor Ivo da Silva Jr. – 18/09 a 21/09/2018: em regime de votação, o 95 

afastamento nacional do professor Ivo da Silva Junior foi aprovado por unanimidade. Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, 96 

Assistente em Administração, subscrevo esta ata com as informações que me foram fornecidas pela servidora Simone 97 

de Oliveira Souza. Guarulhos, 12 de junho de 2018. 98 
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