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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  1 

DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS.  2 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e sete com início às 14:00 horas, reuniram-se os 3 

senhores professores do curso de Filosofia com a presença de Alexandre de Oliveira Torres 4 

Carrasco, César Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, 5 

Vice-coordenador do curso, Henry Martin Burtnett Júnior, Ivo da Silva Júnior, Juvenal Savian 6 

Júnior, Olgária Chain Feres Matos, Coordenadora do curso, Rita de Cássia Souza Paiva. Ausentes: 7 

Profs. Guilherme Ignácio da Silva, Maurício Pagotto Marsola, Orlando Vian Júnior. Justificaram 8 

ausência os profs. Maurício e Orlando. Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser 9 

discutida: a) Projeto do Departamento; b) Regimento Departamento/Campus; c) Plano Pedagógico 10 

de Curso de Filosofia; d) Distribuição de Unidades Curriculares do segundo semestre. Todos os 11 

presentes definiram sobre a grade de aula para o segundo semestre. A grade para 2008 será 12 

discutida na última reunião do segundo semestre, pois existe a possibilidade de novo concurso para 13 

docente. A Profª Olgária informou sobre o envio do projeto de Departamento. O Profº Francisco 14 

leu a alterações sugeridas no Plano Pedagógico do Curso de Filosofia. Todos concordaram, com 15 

exceção ao ponto 3 (competências e habilidades) sugerido pela profª Célia.  Todos os presentes 16 

discutiram sobre a necessidade da criação de uma comissão de estágio para o curso. O prof. 17 

Francisco mencionou que segundo instruções do MEC cada curso é responsável pela questão dos 18 

estágios.  O prof. Juvenal se dispôs a verificar se a LDB cita sobre o professor responsável pelo 19 

estágio, pois os alunos já estão participando de atividades extra-curriculares. O prof. César sugeriu 20 

solicitar aos professores ingressantes do próximo concurso assinarem as atividades de estágio 21 

através de uma comissão que deveria ser formada para acompanhar tais atividades dos alunos. A 22 

técnica em assuntos educacionais, Srta. Alessandra perguntou sobre recurso de nota e sobre 23 

exame, sendo o prazo final para exame e divulgação de notas dia 13/07/07. Solicitou aos 24 

professores os programas da UC’s para o segundo semestre. O prof. Juvenal perguntou qual o 25 

programa de recuperação a ser seguido. O prof. Francisco informou que a Pró-grad orientou que o 26 

campus definisse seus critérios de recuperação, sendo obrigatório que cada professor aplique duas 27 

avaliações por semestre e que a nota de recuperação independa da rematrícula do aluno em outras 28 

UC’s. Os presentes então iniciaram uma discussão a respeito da recuperação e o prof. Juvenal 29 

sugeriu a entrega da nota final de recuperação ao final de agosto, pois não existe pré-requisito no 30 

curso. O prof. Francisco achou viável duas semanas após o início das aulas do segundo semestre. 31 

A profª Olgária informou que irá consultar a profª Lúcia para definir outros padrões de estágio. 32 

Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso 33 
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de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 30 34 

de maio de 2007. 35 

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco 36 

César Ribas Cezar 37 

Fernando Dias Andrade  38 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 39 

Ivo da Silva Júnior  40 

Olgária Chain Feres Matos 41 

Rita de Cássia Souza Paiva 42 

Lílian Bispo de Oliveira – secretária do curso     43 


