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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA DA 1 

UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS 2 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e sete com início às 14:00 horas, 3 

reuniram-se os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de César Ribas Cezar, 4 

Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, vice-coordenador do curso, 5 

Henry Martin Burnett Júnior, Juvenal Savian Júnior, Olgária Chain Feres Matos, coordenadora do 6 

curso, Rita de Cássia Souza Paiva. Ausências justificadas dos profs. Alexandre Carrasco e Ivo da 7 

Silva Júnior. Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser discutida: a) Informes; b) 8 

Contratação de professores e respectivo edital (anexo). O prof. Juvenal iniciou a reunião e expôs 9 

alguns problemas de avaliação dos alunos de Filosofia. Colocou aos presentes as dificuldades e 10 

desinteresse por parte dos alunos. Todos concordaram com as colocações do professor. A profª 11 

Rita mencionou que houve envolvimento por parte de seus alunos, porém percebeu que não houve 12 

tanto interesse na UC de Leitura e Interpretação de Textos. A profª Olgária colocou que talvez seja 13 

necessária uma mudança curricular no futuro, pois também percebeu a falta de assimilação por 14 

parte dos alunos. O prof. Henry sugeriu que o conteúdo da UC Leitura e Interpretação de Textos se 15 

aproximassem dos cursos de origem dos alunos. O prof. Francisco sugeriu o nome da UC Leitura e 16 

Interpretação de Textos de Leitura e Interpretação Filosófica. Sobre o concurso, a profª Olgária 17 

informou a respeito da distribuição das 5 vagas para o curso, sendo 1 Filosofia Antiga (profª 18 

Lúcia), 1 para professor titular e 3 vagas a decidir. O prof. Fernando mencionou que gostaria de 19 

fazer parte da UC Filosofia Política. A profª Olgária então solicitou aos presentes que enviassem 20 

por e-mail qual a área de interesse de atuação. O prof. Maurício expôs sua preocupação com 21 

relação às outras áreas do curso, pois talvez o próximo concurso não atenda a demanda. A prof. 22 

Olgária colocou a possibilidade de que 1 professor de Filosofia da Lógica pudesse ir para Filosofia 23 

do Conhecimento. O prof. Maurício disse então que quanto mais amplo o concurso melhor seria 24 

para Filosofia. A profª Olgária concordou dizendo que a ementa poderia ser mais abrangente 25 

possível, sendo que a banca faria a escolha.  O prof. Juvenal comentou a respeito do convite de um 26 

professor de espanhol para Filosofia. O prof. Maurício falou sobre um professor canadense para o 27 

segundo semestre de 2008. Os presentes então acharam interessante criar um cronograma para 28 

professores estrangeiros. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na 29 

qualidade de secretária do curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por 30 

todos os presentes. Guarulhos, 31 de julho de 2007. 31 

César Ribas Cezar 32 

Fernando Dias Andrade 33 
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Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 34 
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