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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No nono dia do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

Filosofia, às nove e quarenta e cinco minutos, na sala 104 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a 4 

respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Breno Andrade Zuppolini, Claudemir Roque Tossato, Francisco de 5 

Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Júnior, Izilda Cristina Johanson, Lúcia Rocha Ferreira, Plínio 6 

Junqueira Smith, Rita Paiva, Sandro Kobol Fornazari, Silvio Rosa Filho, Tiago Tranjan e Erika Cristina Damião. 7 

Ausências Justificadas: André Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Jacira de 8 

Freitas,  Jamil Iskandar, Paulo Fernando Tadeu Ferreira. EXPEDIENTE. O professor Ivo apresenta ao Colegiado 9 

e dá boas-vindas ao professor Breno Andrade Zuppolini, recentemente empossado na área de antiga. A 10 

Chefia do Departamento solicita a inclusão de dois pontos de pauta: afastamento nacional da professora 11 

Arlenice Almeida da Silva e afastamento internacional do professor Eduardo Peiruque Kichhofel. A professora 12 

Lúcia solicita inclusão de Informe referente ao seu pedido de progressão para Professor Associado. Em 13 

regime de votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. A – INFORMES. Chefia de 14 

Departamento: A professora Liliana Carolina, primeira colocada no concurso de antiga, solicitou alteração na 15 

ordem de classificação do concurso devido problemas para validação da sua documentação. O professor Ivo 16 

ressalta que houve esforços para que a primeira colocada no concurso tomasse posse, mas as investidas 17 

foram em vão. Está prevista para a próxima Congregação a liberação para que se abra uma seleção para a 18 

contratação dos professores visitantes. O Departamento foi contatado pela Aliança Francesa, em nome do 19 

professor Renato Janine Ribeiro, para doação de livros. O professor Ivo registra agradecimento ao professor 20 

Paulo Ferreira pelo empenho para viabilizar essa doação. O professor Sílvio pontua que o professor Paulo 21 

solicitou ajuda aos alunos a fim de agilizar o tombamento dos livros doados. A implementação do site do 22 

Departamento está paralisada por causa dos entraves entre o Setor de TI do Campus Guarulhos e o de São 23 

Paulo. A chefia solicita que a Programação Anual de Férias de 2019 seja efetuada pelo SEI! a fim de 24 

padronizar e acelerar os trâmites administrativos. Foram definidas as seguintes datas para as próximas 25 

reuniões do Colegiado: 11/09, 03/10, 09/11 e 05/12.  IV Congresso Acadêmico: o professor Ivo agradece a 26 

dedicação e competência da professora Izilda, que conjunamente com docentes de outros departamentos, 27 

trabalharam na organização do Congresso Acadêmico e no Colóquio de Humanidades, realizando um 28 

trabalho excepcional. A professora Izilda explicitou alguns gargalos na organização do evento e enfatizou o 29 

bom entrosamento do grupo de trabalho.  Coordenação do Curso: Projeto Pedagógico: a professora Patrícia 30 

informa que as alterações sugeridas na última reunião ordinária não foram possíveis. Seguiram a essa, duas 31 

reuniões extraordinárias para a formulação do texto final do documento. Na sequência, o PPP foi aprovado 32 

na Câmara de Graduação e na Congregação. Antes da aprovação na Congregação, soube-se que a 33 

obrigatoriedade para a vigência do documento foi ampliada. Mesmo assim, a Congregação decidiu 34 
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implementá-lo conforme o cronograma anterior previsto. A professora esclarece que ainda falta definir a 35 

matriz de transição e sugere que esse ponto seja incluído na próxima reunião do colegiado. Fórum de 36 

Licenciatura: a professora Patrícia explicita a importância das discussões referente ao papel da licenciatura e 37 

aponta que as últimas edições o Fórum estiveram esvaziadas. As próximas reuniões estão agendadas para os 38 

dias 10/09, 29/10 e 03/12. Feira de Estudante de Guarulhos: será realizada uma Feira de Estudante no Teatro 39 

Adamastor no centro de Guarulhos. A Direção do campus solicita a participação dos Departamentos com a 40 

indicação de quatro professores. A professora Patrícia informa que irá encaminhar um e-mail com um link do 41 

evento e aguardará a manifestação dos interessados. Pós-Graduação: VERBA PROAP: o professor Claudemir 42 

informa que a CEPG poderá perder aproximadamente R$ 46 mil da verba PROAP. O professor conta que essa 43 

verba é distribuída ao Programa em rubricas específicas e, no meio do ano, normalmente, a CAPES possibilita 44 

o remanejamento das mesmas para adequação; porém, esse ano, isso ainda não ocorreu. Para não perder os 45 

recursos, o Programa aguarda um sinal da Câmara de Pós-graduação sobre a possibilidade de 46 

remanejamentos. Chamada Universal MCTIC/CNPq 2018: data limite para submissão das propostas 47 

17/09/2018. Bolsa CAPES: a seleção de bolsas ocorrerá até 15/08/2018. Prêmio Anpof: foram indicados para 48 

premiação os alunos do professor Plínio e da professora Jacira. Laboratório de Estudos de Linguagem e 49 

Prática de Tradução (LELPrat):  o Prof. Silvio relatou que a Comissão tem se reunido toda semana desde de 50 

maio e divulgou o cronograma de atividades (anexo I). Todas as oficinas serão cadastradas como atividade de 51 

extensão e as inscrições ocorrerão na semana do dia 20/08 diretamente com os professores responsáveis 52 

pela oficina. O professor informou também que fará uma apresentação do Laboratório na próxima 53 

Congregação. Há ainda a intenção de que as oficinas se tornem disciplinas. Professor Associado: A professora 54 

Lúcia relata que solicitou a sua Progressão para Professor Associado, que foi indeferida pelo CAD e pela 55 

CPPD. Segundo a professora, a pontuação é dada considerando: aulas ministradas, produção acadêmica, 56 

atividades administrativas e atividades de extensão. Ela entende que como não se recusou a ministrar 57 

nenhuma aula, deveria receber a pontuação máxima em aulas ministradas, portanto irá recorrer da decisão e 58 

espera que essa ação não cause problemas para o Departamento. B - ORDEM DO DIA: Aprovação da ata da 59 

reunião ordinária de 12/06/2018 e as das reuniões extraordinárias de 28/06/2018: Em regime de votação, 60 

as atas foram aprovadas por unanimidade. Sistema de avaliações e revisão de notas (Graduação). A 61 

coordenadora de Curso, professora Patrícia, relatou ao Colegiado os problemas que ocorreram na UC Leitura 62 

e Interpretação de Textos Clássicos ministrada pelo professor Fernando Dias Andrade. Segunda a professora, 63 

ela foi contatada pelos discentes após o professor Fernando ter encaminhado um e-mail a todos os alunos 64 

que haviam realizado o exame, notificando-os haviam sido reprovados em sua UC por plágio. A coordenação 65 

explicitou alguns pontos relevantes de suas conversas com o professor e, por fim, informou ao Colegiado que 66 

alguns alunos deverão procurar a Ouvidoria para apresentar uma reclamação formal à Universidade. Após 67 

algumas considerações, o Colegiado aprovou por unanimidade o seguinte encaminhamento: convocar o 68 
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professor Fernando para solicitar esclarecimentos referente ao ocorrido. Minuta: Credenciamento de 69 

professor externo (Pós-graduação): ponto retirado da pauta, devendo ser incluído na pauta da próxima 70 

reunião. Minuta do regulamento das Eleições - Representação Discente: além da apreciação da Minuta, o 71 

professor Ivo solicita a indicação de uma comissão eleitoral. Foram indicados a servidora Érika Damião, a 72 

professora Patrícia e o discente Silvano Oliveira Brito. Em regime de votação, a minuta e a comissão foram 73 

aprovadas por unanimidade. Afastamentos Nacionais – professores Arlenice Almeida da Silva e Edson Teles; 74 

Afastamento internacional - professor Eduardo Peiruque Kickhofel. Em regime de votação, os afastamentos 75 

foram aprovados por unanimidade. Sem mais, eu, Érika Cristina Damião da Cruz, Assistente em 76 

Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 09 de agosto de 2018. 77 
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