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ATA DA REUNIÃO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEMANDADA PELO COLEGIADO DE FILOSOFIA NA REUNIÃO DE 2 

09/08/2018.  3 

No décimo terceiro dia do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Chefia do Departamento 4 

de Filosofia, representada pelo Prof. Ivo da Silva Júnior, a Comissão de Curso de Filosofia representada, pelos 5 

professores André Medina Carone e Patricia Aranovich e o professor Fernando Dias Andrade, em reunião 6 

secretaria por mim, Érika Cristina Damião, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, na sala 21 do 7 

Campus Guarulhos, para ouvir esclarecimentos demandados pelo colegiado sobre a UC "Leitura e 8 

interpretação de textos clássicos", ministrada no primeiro semestre do referido ano, pelo professor Fernando 9 

Dias Andrade. O professor Ivo pede permissão a todos os presentes para que a reunião seja gravada com a 10 

única finalidade de facilitar a transcrição da mesma. Com todos de acordo, a Chefia de Departamento dá 11 

início à reunião informando o professor Fernando que na última reunião do Colegiado a Coordenação de 12 

Curso trouxe reclamações de discentes referente à UC Leitura e Interpretação de Textos Clássicos. Segundo a 13 

Chefia, após o relato da Coordenação, o Colegiado entendeu que se tratava de uma visão unilateral e 14 

solicitou que o professor esclarecesse o ocorrido, convocando-o. O professor André informa que a 15 

Coordenação foi contatada pelos alunos matriculados na UC em questão em virtude de reprovações por 16 

plágio, num anúncio via e-mail do professor Fernando, em que, igualmente, a chefia e a coordenação foram 17 

copiados (mensagem em documento anexo, assim como as que se seguiram a esta, também direcionadas aos 18 

alunos, chefia e coordenação). O professor André lembra que conversou com o professor Fernando e, dentro 19 

do possível, tomou providências para minimizar os impactos, sugerindo medidas para uma reavaliação. O 20 

professor André pede então para que o professor Fernando esclareça os critérios utilizados para a aplicação 21 

do exame, o uso do software “anti-plágio” e o caso da aluna que chegou atrasada e não pode realizar a 22 

prova. O professor Fernando explica que o curso foi baseado em filmes clássicos do cinema, buscando 23 

verificar aspectos ideológicos neles presentes. E teve duas avaliações: 1-seminário sobre o filme, em que os 24 

alunos tinham uma semana para elaborar um texto e o seminário; 2- prova final com questão única, com 25 

critério de avaliação qualitativo e quantitativo (texto com 1000 palavras). Ressalta a todo o momento que 26 

deixou muito claro aos alunos o que era esperado nas avaliações. Quanto ao horário da prova, esclarece que 27 

a avaliação foi agendada para as 20h00 em virtude do trânsito, esperando com isso que não haver nenhum 28 

atraso. Houve uma aluna que chegou às 20h15 e, portanto, não pode fazer a prova, pois, no seu ver, não 29 

seria correto com os demais. Informa ainda que decidiu experimentar um software de plágio, rodando os 30 

textos durante dias até obter o resultado. O programa teria indicado haver indícios de plágio. Encaminhou 31 

então mensagem eletrônica para todos os alunos concernidos informando que estavam reprovados na UC 32 

por plágio. Nas suas explicações, insistiu no fato de que, no seu ver, plágio e paráfrase se aproximam. Como 33 

houve muitas reclamações, e após o contato da coordenação do curso, decidiu utilizar um outro software, 34 

que, por sua vez, indicou não haver plágio. Na sequência, o professor André diz entender que houve dois 35 
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problemas nessa conduta: a maneira pela qual a acusação de plágio ocorreu, sem a indicação dos trechos 36 

plagiados, nem o apontamento dos autores plagiados; e a realização de dois exames, uma vez que os alunos 37 

não têm a obrigação de realizar dois, ainda mais pelos motivos que foram justificados. O professor Fernando 38 

entende que não era obrigação dele refazer o exame, mas como foi um acordo com a coordenação decidiu 39 

refazê-lo e ressalta que é capaz de indicar onde havia plágio e os autores. A professora Patrícia pergunta ao 40 

professor Fernando se os alunos (de primeiro ano) foram devidamente instruídos do que é plágio, no que o 41 

professor responde que sempre indicou formas de plágio/paráfrases em suas aulas. 42 

O professor André esclarece a decisão de aplicação do segundo exame é uma responsabilidade do professor 43 

que ministra a UC. A Coordenação e a Chefia de Departamento apenas tentaram buscar uma solução para 44 

permitir os alunos pudessem ter seus conhecimentos medidos de forma mais segura. A professora Patrícia 45 

traz ainda outras reclamações dos alunos, sendo uma delas que que a indicação de que a prova deveria ter 46 

“até n palavras”, foi interpretada pelo professor como “no mínimo n palavras”, havendo uma flagrante 47 

contradição. O professor Fernando informa que sempre houve uma explicação clara da quantidade de 48 

palavras que deveriam ser utilizadas nas suas avaliações e os descontos de nota caso houvesse menos do que 49 

o indicado.  Com relação à aluna não poder fazer a prova depois de já iniciada, o professor André informa que 50 

questionou ao Apoio Pedagógico se havia alguma normatização referente ao assunto. Como o setor 51 

desconhecia, disse que irá realizar uma consulta a Câmara de Graduação. O professor Fernando entende que 52 

se há uma normatização, a mesma é desconhecida e só poderá entrar em vigor depois de claramente 53 

divulgada, até então entende que é uma determinação do docente responsável pela UC. Contudo, o 54 

professor André informa que dado o desdobramento no final do Curso, a Comissão de Curso recebeu 55 

requerimentos para revisão de notas e estão examinando essas solicitações. O professor ressalta que a 56 

Comissão procederá com cautela a fim de não dar subsídios para novos pedidos. O professor Fernando 57 

solicita à Comissão que tenha acesso aos resultados dessa revisão. Sem mais, o professor Ivo agradece os 58 

esclarecimentos do professor Fernando e dá por encerrada a reunião. Sem mais, eu, Érika Cristina Damião, 59 

Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 13 de agosto de 60 

2018. 61 
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