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

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

REALIZADA EM 04/03/2013. 3 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e treze, com início às 10h20, na sala 20 do  4 

Campus Guarulhos (Estrada do caminho velho, 333 Pimentas - Guarulhos), reuniram-se os 5 

professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco,  Claudemir Roque 6 

Tossato,  Edson Luís de Almeida Teles, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Izilda Cristina 7 

Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Juliana Peixoto, Lilian Santiago, Lucia Rocha Ferreira,  Luciano 8 

Ferreira Gatti,  Marcelo Silva de Carvalho, Olgaria Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, 9 

Rita de Cássia Souza Paiva, Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber e Tiago Tranjan. A Professora Patricia 10 

inicia a reunião falando sobre a eleição para coordenação do departamento de Filosofia que teve 11 

início das inscrições no dia 04 de março e o término será no dia 08 de março, ela informa também que 12 

a divulgação das chapas inscritas será no dia 11 de março de 2013 e as eleições se darão nos dias 12, 13 

13, 14 e 15 de março. A professora Izilda se apresenta como sendo uma candidata a coordenadora e 14 

diz que a professora Patricia (hoje coordenadora) será sua vice. A professora Izilda diz que tem uma 15 

boa experiência e tem gosto pelo papel que deverá desempenhar um coordenador, com o auxilio da 16 

professora Patricia que será sua vice tudo ficará mais fácil. A professora Patricia juntamente com a 17 

professora Izilda falam que precisam agora de professores para a comissão de curso. A professora 18 

Rita pergunta o que é comissão de curso e o que ela faz? A professora Patricia faz uma breve 19 

explicação das atribuições de um membro da comissão de curso e diz que tudo o que diz respeito a 20 

entrada dos alunos no curso de filosofia da Unifesp. A professora Patricia  diz que a evasão  é de mais 21 

ou menos 100 alunos no caso do curso de filosofia; a professora Patricia fala em oferecer as 22 

obrigatórias e diminuir o número de eletivas e baixar de 7 (sete) para 5 (cinco) o número de leituras 23 

para o próximo semestre. O professor Francisco não acha bom diminuir as eletivas e sim acredita que 24 

o ideal é diminuir o número de alunos nas salas. Houve uma ampla discussão sobre as eleições e a 25 

professora Patricia disse que na comissão de curso  quase tudo é resolvido por e-mail. Na seqüencia a 26 

professora Rita e o professor Jamil dizem que têm interesse em participar da comissão de curso e são 27 

orientados a fazer a inscrição de 19 a 22 de março de 2013, na sequência a professora Patricia diz que 28 

precisará de mais alguns professores para integrar a Comissão de Atividades Complementares e 29 

Comissão da Biblioteca. Os professores que se comprometeram com a Comissão de Atividades 30 

Complementares foram: Juliana, Jamil e Edson e para a Comissão de Biblioteca a professora Lilian. 31 

As durações dos mandatos são: 2 anos para Comissão de Curso, 1 ano para representante discente e 1 32 

ano para funcionário. Professora Patricia diz que há várias documentações de transferência interna, 33 

mudança de turma, mudança de turno dos dois períodos aguardando pareceres e solicita ajuda para a 34 
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conclusão dos mesmos uma vez que ela sozinha não conseguirá dar conta. Ao fim desta reunião os 35 

representantes da Chapa 2 professores Daniel Arias Vazques e Marineide de Oliveira Gomes 36 

apresentaram seu programa de gestão(2013-2017) – Por uma EFLCH Democrática e de Qualidade. 37 

Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do 38 

Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 04 de março de 2013. 39 


