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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No quinto dia do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 4 

dez horas e dez minutos, na sala 104 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. 5 

Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco,  Arlenice Almeida da Silva,  Francisco d Ambrosis Pinheiro Machado,  6 

Ivo Da Silva Júnior,  Izilda Cristina Johanson Jacira De Freitas,  Juvenal Savian Filho,  Marcelo Silva de Carvalho,  Maurício 7 

Pagotto Marsola, Patrícia Fontoura Aranovich, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, Rodnei Antonio do Nascimento, Tales 8 

Afonso Muxfeldt Ab'sáber, Tiago Tranjan e Erika Cristina Damião Da Cruz. Ausências Justificadas: Cecília Cintra Cavaleiro 9 

De Macedo, Cesar Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Luciano Ferreira Gatti, Marisa Russo, Sandro Kobol Fornazari. 10 

EXPEDIENTE. O professor Ivo solicita a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Informe da Comissão de Biblioteca, 11 

indicação de professores para o NDE, indicação da professora Jacira Freitas para Comissão de Extensão, Afastamento 12 

nacional do professor Edson Teles, afastamento internacional do professor Ivo da Silva Júnior, afastamento para pós-13 

doutorado do professor Francisco Machado. Em regime de votação, a inclusão dos pontos de pauta foi aprovada por 14 

unanimidade. A – INFORMES. Chefia de Departamento: O professor Ivo informa que: a aula inaugural do Curso de 15 

Filosofia, a ser proferida pela professora Olgária Matos será hoje, 05/03, e terá como tema “Desenraizamento e 16 

desmemória: narração e contra-esquecimento”; que haverá doação dos livros que se encontravam na sala de pesquisa, 17 

não doados para biblioteca, para os alunos do curso de filosofia, antes da aula inaugural; que a a carta redigida 18 

referente à ação contra o Departamento ainda não foi divulgado pois aguarda ainda reunião com Procuradoria Geral da 19 

União da universidade, a quem demanda verificar a pertinência ou não do documento; que não houve, da parte do 20 

departamento de filosofia, indicação de nenhum nome para o conselho fiscal da FAP, na última reunião da Congregação, 21 

pois nenhum colega se colocou a dispor; que as cadeiras da sala de pesquisa foram compradas pela professora Patrícia, 22 

lembrando que a arrecadação de trinta reais de cada um está em curso; que foi criada a página no Facebook do 23 

Departamento, com o fito de divulgar as atividades do departamento (www.facebook.com/filosofiaunifesp); que o 24 

departamento perdeu o prazo do edital da Bolsa BIG, que visa a ter, com isso, um bolsista para trabalhar na 25 

comunicação do departamento, das redes em particular; que a livraria e o trabalho de reprografia ainda não iniciaram 26 

suas prestações de serviço, pois a controladoria, com base em um decreto de 2001, impede a cessão de uso de espaço 27 

público sem que haja a aprovação da chefia do gabinete da Presidência da República. Coordenação do Curso: a 28 

professora Patrícia informa que as aulas tiveram início no dia 26/02 e que, dentro do possível, entrou em contato, junto 29 

com o professor André, com os alunos ingressantes, informando ainda que, na semana da calourada (no dia 13/03), esse 30 

contato será aprofundado; que no dia 18/04 será realizado o Dia Aberto, evento que recebe alunos da rede pública de 31 

Guarulhos, e  pede ajuda dos colegas com sugestões. Pós-Graduação: o professor Francisco informa que está aberto 32 

processo seletivo de bolsa CAPES Demanda Social (2 bolsas de mestrado e 3 bolsas de doutorado) e que o resultado 33 

sairá no início do mês de abril; que a abertura do processo seletivo de bolsa de Pós-doutorado será durante semana 34 

corrente; que o preenchimento da Plataforma Sucupira está praticamente encerrado, havendo apenas pendências de 35 

alguns perfis de professores que não atualizaram o seus Currículo Lattes; que o mandato de membros da CEPG está 36 

próximo do seu término, devendo o processo eleitoral começar entre março e abril; que havia sido cogitada a idéia de 37 

haver apenas uma entrada na Pós-Graduação, mas definiu-se na CEPG que continuaram duas entradas, havendo, no 38 

http://www.facebook.com/filosofiaunifesp
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entanto, revezamento na organização do processo seletivo, com a convocação de colegas; que os alunos da Pós-39 

Graduação estão organizando evento que será realizado entre os dias 15 e 16/03; que foram rediscutidos os critérios 40 

para recredenciamento no Programa, que serão apresentados no Colegiado para aprovação. Outros Informes: 41 

Congresso Acadêmico:- a professora Izilda informa que o Congresso Acadêmico será realizado em conjunto com o 42 

Colóquio de Humanidades nos dias 11 e 12 de junho. O tema será Universidade, Sociedade, Saberes e Diálogo. As 43 

inscrições serão até o final de abril e a prioridade de apresentação são os bolsistas PIBIC, nada impedindo que 44 

estudantes de Iniciação Científica não-bolsistas participem. Comissão de Biblioteca: o professor Tales informa que a 45 

biblioteca receberá um acervo grande sobre história da Educação; que, devido às avaliações do MEC, seria importante 46 

que os livros da bibliografia dos cursos fossem em certa medida os disponibilizados pela nossa biblioteca; que há 50 mil 47 

livros para serem catalogados na biblioteca (no ano passado, apenas mil livros passaram por catalogação), fazendo com 48 

que medidas sejam estudadas para reverter esse quadro. O professor Tales solicita que os professores orientem seus 49 

alunos a zelarem pelos livros da biblioteca. B - ORDEM DO DIA: Indicação de membros para o NDE: Foram indicados os 50 

professores Tales Muxfeldt e Edson Teles para compor o NDE. Em regime de votação, as indicações foram aprovadas por 51 

unanimidade. Indicação de membro para Comissão de Extensão: A professora Jacira manifestou interesse em participar 52 

como membro suplente da Comissão de Extensão. Em regime de votação, a indicação na qualidade de segunda suplente 53 

foi aprovada por unanimidade. Professor Visitante: o professor Ivo informa que será discutida na próxima Congregação 54 

a distribuição de 10 vagas de professor visitante para o Campus, uma vez que cinco delas, que iriam para o Centro de 55 

Línguas da Escola, não serão mais utilizadas, em virtude da decisão da Congregação de não iniciar um Centro de Línguas 56 

com vagas atribuídas a toda a Escola. Tendo em vista esse informe, foi aprovada por unanimidade a ideia de atribuir ao 57 

(s) professor(es) vistante(s) que couberem ao Programa de Filosofia a atuação num“Centrinho de Línguas” a ser 58 

fomentado pelo curso de Filosofia. Concurso de filosofia antiga – banca: a Comissão montada com a finalidade de 59 

organizar o concurso apresentou a seguinte banca ao colegiado: Prof. Dr. Marcelo Silva de Carvalho – Professor Adjunto 60 

do Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo – 61 

UNIFESP (Presidente); Prof. Dr. Jean-Marc Narbonne – Professor Titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Laval, 62 

Doutor em Filosofia pela Universidade de Paris-Sorbonne (Titular); Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Santa Cruz – Professora 63 

Doutora da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, Doutora em Filosofia pela Universidade de 64 

Paris I (Titular); Prof. Dr. Marcelo Perine – Professor Associado do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade 65 

Católica de São Paulo – PUC-SP, Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Titular); Prof. Dr. Maurício 66 

Pagotto Marsola – Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 67 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP (Titular); Prof. Dr. Juvenal Savian Filho – Professor Adjunto do 68 

Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo – 69 

UNIFESP (Titular); Prof. Dr. Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento – Professor Assistente do Departamento de Filosofia da 70 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, Doutor em Estudos Medievais pela Universidade de Montreal 71 

(Suplente); Prof. Dr. Fernando Decio Porto Muniz – Professor Associado IV do Departamento de Filosofia da 72 

Universidade Federal Fluminense – UFF, Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 73 

(Suplente); Prof.ª Dr.ª Lúcia Rocha Ferreira - Professora Adjunta do Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, 74 

Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP (Suplente); Prof. Dr. Jamil Ibrahim Iskandar 75 

– Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 76 
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Federal de São Paulo, UNIFESP (Suplente). Após discussão, decidiu-se que, em sendo necessário, a Comissão poderia, 77 

com a autorização do colegiado, substituir os nomes apresentados que estivessem eventualmente impedidos. Em 78 

regime de votação, a banca foi aprovada por unanimidade. Afastamento Internacional - professor Paulo Ferreira e 79 

professor Ivo da Silva Júnior (de 23 a 29/06); Afastamento Nacional: professora Marisa Russo (09/03) e professor Edson 80 

Teles (20/03). Em regime de votação, os afastamentos internacionais e nacionais foram aprovados por unanimidade. 81 

Afastamento para Pós-doutorado - professor Francisco Machado (de 01/01 a 31/12/2019): Em regime de votação, o 82 

afastamento foi aprovado por unanimidade. Sem mais, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração 83 

do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 05 de março de 2017. 84 


