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

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

REALIZADA EM 30/09/2013. 3 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, com início às 10h15, na sala 01 (hum) do 4 

prédio acadêmico do Campus Guarulhos sito a Estrada do Caminho Velho, 333 Bairro dos Pimentas em 5 

Guarulhos, São Paulo, reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira 6 

Torres Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Cesar 7 

Ribas Cezar, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro 8 

Machado,  Izilda Cristina Johanson, Jacira de Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, Juvenal Savian Filho, Lucia 9 

Rocha Ferreira, Marcelo Silva de Carvalho, Olgária Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Plinio 10 

Junqueira Smith, Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari,  Silvio Rosa Filho, Tales Afonso 11 

Muxfeldt Ab’Sáber e o representante discente da comissão de curso Thiago Leite Mota. Ao iniciar a reunião 12 

profª Olgária avisa que devido à grande quantidade de itens na pauta haverá uma pequena alteração da 13 

ordem das urgências e que se algum ponto ficar fora desta reunião ele voltará na próxima. O primeiro item se 14 

refere à banca de livre docência do profº Plínio que deverá ocorrer no mês de dezembro obedecendo à 15 

seguinte sequência: I- Prova didática, II- Prova escrita, III- Prova prática, IV- Defesa do Texto e  V- Arguição 16 

do Memorial(conforme anexo), os professores convidados para a banca foram: profª Olgária Chain 17 

(UNIFESP), profº Pablo Ruben Mariconda (USP), profº Roberto Bolzani Filho (USP), profº Cicero Romão 18 

Araújo (USP), profº Renato Lessa (UFF), profº Danilo Marcondes de Souza Filho (PUC-RJ), Profº Jose 19 

Raimundo de Maia Neto (UFMG), profª Livia Guimarães (UFMG), Oswaldo Porchat (USP) e profº Sébastien 20 

Charles (Université de Sherbrooke, Canadá)) houve uma breve explicação sobre os procedimentos da banca 21 

e na sequência todos aprovaram os dez nomes indicados para aprovação da Congregação; O segundo item a 22 

ser discutido foi o afastamento para pós doc do profº Eduardo Kickhofel que após breve explicação do projeto 23 

também foi aprovado por todos; O terceiro item da pauta foi a aprovação do curso da profª Marisa Russo em 24 

Santos, houve uma ampla discussão sobre os motivos que levaram ao cancelamento da UC 2890 – Filosofia 25 

da Ciência e a forma em que toda a historia se deu, além de uma breve explicação de todos os fatos que 26 

ocorreram durante este processo. Explicou se também que o nome da professora em questão não consta na 27 

grade do próximo semestre devido ao fato de estar em licença médica até o dia 05/10/2013. Após ampla 28 

discussão sobre o assunto foi aberta a votação que obteve o seguinte resultado: 16 votos a favor, 1 voto 29 

contra e 4 abstenções; O quarto ponto de pauta foi a aprovação do curso da profª Olgária na Psiquiatria em 30 

São Paulo, curso este que será aberto tanto ao campus São Paulo quanto ao campus Guarulhos e terá seu 31 

inicio no mês de março de 2014, após breve explicação sobre o curso houve uma votação onde todos foram a 32 

favor; O quinto ponto se refere a fixar dias e horários mensais para as reuniões de departamento após ampla 33 

discussão foi aceita a seguinte proposta: as reuniões devem ocorrer na primeira semana do mês e cair em 34 

dias alternados(a ser definido os dias na próxima reunião), após votação foi decidido que a próxima reunião 35 

deverá ocorrer no dia 05/11/2013 (terça-feira) seguindo o que foi deliberado e deverá ter como pauta os dias 36 

da semana que serão utilizados para o rodízio; Na sequência entra na pauta a questão da mudança do 37 

campus Pimentas para o campus provisório onde será necessária uma comissão para acompanhamento da 38 

mudança, os professores Francisco e Sandro se ofereceram para participar deste processo sendo: profº 39 

Francisco no dia 04/10(sexta-feira) na parte da manhã e o profº Sandro no dia 07/10(segunda-feira) no horário 40 
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comercial. Profª Olgária aproveita para informar que no campus provisório será necessária a apresentação do 41 

crachá para identificação. O sexto ponto da pauta se refere à apresentação do estado da questão do pedido 42 

de transferência dos professores de Diadema após ampla discussão sobre o assunto definiu se que a chefia 43 

do departamento iria enviar um comunicado aos professores interessados em vir para Guarulhos explicando 44 

que não há vagas disponíveis no departamento por este motivo não podemos deferir o pedido para 45 

acolhimento de novos professores. Na seqüência abre se votação para deliberar se a carta deverá ser com 46 

cópia ou sem cópia para as instancias superiores de Diadema o resultado da votação foi: 12 votos sem cópia, 47 

8 votos com cópia e 2 abstenções. Os dizeres enviados aos professores seguem no anexo; Neste momento 48 

profª Patricia informa a todos que deixará a vice-coordenação do departamento de Filosofia e que irá enviar 49 

um documento a congregação para solicitar desmembramento de uma das comissões que faz parte; Em 50 

seguida a profª Olgária diz que passará a palavra ao profº Silvio que irá ler uma carta escrita por ela, nesta 51 

carta a professora Olgária renuncia a chefia do departamento e a mesma se encontra nos anexos. Após 52 

discussão concluiu se que seria necessário constituir uma comissão eleitoral para que seja feita nova eleição 53 

para chefia de departamento o profº Silvio se prontificou a conversar com os professores que fizeram da 54 

última comissão eleitoral  para ver se eles aceitam dar andamento a esta eleição. Houve uma proposta de 55 

cronograma para a nova eleição que foi a seguinte: Inscrições de 01/10 a 15/10, período de debate de 21/10 56 

a 25/10 e eleições de 30/10 a 05/11. As inscrições deverão ser feitas por chapa chefe e vice. Quanto a 57 

substituição da vice coordenação não será necessária nova eleição, pois a própria comissão de curso irá 58 

indicar o novo vice coordenador. Os pontos que ficaram de fora desta reunião e deverão constar na próxima 59 

são: A questão de integração das coordenações de graduação e de pós graduação com o colegiado e com a 60 

Chefia do Departamento; Vaga remanescente do Departamento; Relação do Departamento com a 61 

Congregação e por fim Regimento interno da Congregação. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela 62 

Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 30 63 

de setembro de 2013. 64 


