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

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP. Ao vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e onze, com 3 

início as dez horas e trinta minutos, na sala vinte do prédio acadêmico, reuniu-se o Colegiado do Curso de 4 

Filosofia, sob a presidência do Prof. Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado. Estiveram presentes os 5 

professores doutores: Claudemir Tossato, Cristiane Nascimento, Marcelo Silva de Carvalho, Olgária Chain 6 

Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Tiago Tranjan, Plínio Junqueira Smith, Sandro Kobol Fornazari, 7 

Rita de Cássia Souza Paiva, Rodnei Antônio do Nascimento, Silvio Rosa, Izilda Cristina Johanson, Edson 8 

Luís de Almeida Teles. Ausência justificada: Jamil Ibrahim Iskandar, André Medina Carone e Sergio Xavier 9 

Gomes de Araújo. O prof. Francisco na qualidade de presidente discorreu a partir da pauta da reunião: 10 

1.Aprovação das Atas anteriores; 2.Informes; 3.Eleições; 4.Comissão de Biblioteca; 5.Aprovação do 11 

novo Regimento da CAC; 6.Rodízio de UC´s. Professor Francisco inicia a reunião com a aprovação das 12 

Atas das reuniões anteriores. Prossegue com os informes, a Constituição do Campus criou uma câmara de 13 

Extensão para cuidar da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH estão solicitando seis 14 

docentes para mandar à câmara. Em algum momento terá que ser enviado um representante de Filosofia. 15 

Câmara de Licenciatura composta pelo coordenador e um discente. Francisco informa que na ultima reunião 16 

do conselho provisório, quando foi aprovado o domínio conexo fixo, foi sugerido que houvesse um 17 

acompanhamento destas unidades curriculares, para que haja uma melhora em sua aplicação e avaliar seu 18 

desenvolvimento, os docentes dos outros cursos, queriam que fosse levada para votação no Conselho 19 

Provisório, uma comissão para acompanhar as unidades curriculares de domínio conexo fixo de Filosofia. 20 

Francisco sugere que cada curso, uma vez por semestre envie um representante para conversar com o 21 

colegiado de Filosofia e apresentar as dificuldades que encontram na aplicação do DCF. Olgária coloca que, 22 

os cursos queriam que o DCF se adaptasse a cada um, de acordo com seus objetivos e características, mas 23 

isso não é possível, pois o DCF se aplica com os objetivos da Filosofia. Francisco abre a discussão para 24 

debate. Marcelo coloca que com a questão do departamento, o curso fica livre para não enviar seus alunos ao 25 

domínio conexo na Filosofia. Francisco responde, informando que o domínio conexo se mantém, mesmo 26 

com a questão dos departamentos, a questão é como será acompanhado o desenvolvimento das unidades 27 

curriculares. Olgária informa que já foi entregue um documento a todos, dizendo como funciona o DCF e 28 

que foi proposto um acompanhamento do desenvolvimento das unidades curriculares. Francisco sugere que 29 

a Filosofia organize reuniões para convidar os representantes dos outros cursos para falarem sobre eventuais 30 

dificuldades que estejam encontrando na aplicação do DCF. Sugere que a própria Filosofia ofereça esse 31 

acompanhamento para que não seja criada uma comissão externa do curso que cuidará disso. Continuando 32 

os informes, Francisco fala sobre a Câmara de Licenciatura que contratará professores de Libras, como 33 

professores substitutos, e que o problema é que não se sabe ainda a qual departamento eles farão parte. 34 

Plínio coloca que é importante para o Campus ter profissionais nessa área caso haja alunos com essa 35 

necessidade. Marcelo acrescenta que o professor deve ter o mínimo de conhecimento para que não haja 36 

preconceito em lidar com uma situação dessas no cotidiano, pergunta ainda se esses profissionais não 37 

poderiam ser técnicos ao invés de docentes, pois na Vila Clementino, há técnicos que oferecem disciplinas 38 

nos cursos de graduação. Tiago questiona se ao invés de um curso sobre o tema, não poderia ser apenas uma 39 

disciplina sobre o assunto. Francisco explica que a questão é que o curso de licenciatura tem que oferecer 30 40 

horas de Libras para que o discente se gradue. Marcelo comenta que apesar da questão técnica, trabalhar a 41 

inclusão é papel da universidade. Francisco segue nos informes e coloca que Patrícia era da comissão de 42 

biblioteca e agora precisa de outra pessoa. Rita coloca que é importante ter representantes, que Jamil já está, 43 

Luciano vai entrar, mas é importante saber que precisa haver revezamento. Francisco informa sobre o corte 44 
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da verba de deslocamento de visitantes. Francisco como coordenador de curso homologa as eleições 45 

realizadas para a escolha de chefe e vice-chefe de departamento, coordenador de graduação e comissão de 46 

curso. Informa que um documento será enviado ao conselho de graduação (CG) pedindo a homologação do 47 

chefe e vice de departamento tendo como candidatos eleitos nas eleições, Olgária Chain Matos como chefe 48 

de departamento, seguida por Silvio Rosa como vice. E também que um documento será enviado a 49 

PROGRAD informando a candidata eleita para coordenação de curso Patrícia Aranovich, Rita de Cássia e 50 

Claudemir, formando assim a lista tríplice necessária para homologação das eleições. Seguindo sobre as 51 

eleições, por ter havido empate na comissão de curso entre Sandro Kobol e Rodnei Antonio, o colegiado 52 

discute sobre como realizar o desempate. Plínio sugere que seja considerado o tempo de casa. Sandro 53 

renuncia sua candidatura, uma vez que prevalecendo o tempo de casa, Rodnei é o que possui maior tempo. 54 

O colegiado discute e decide que pode haver um vice para a comissão de curso. Olgaria convida Sandro para 55 

ficar como suplente. Sandro aceita e pede para acumular a suplência e a comissão de atividades 56 

complementares. Francisco informa que a comissão fica responsável por refazer o regimento e englobar 57 

automaticamente o vice Sandro Kobol. Francisco passa para o assunto da Comissão de Atividades 58 

Complementares (CAC). Olgaria lê a carta que a professora Marisa escreveu, informando que deixa de fazer 59 

parte da comissão. (documento anexo).  Silvio Rosa informa que pelo REUNI, está previsto que cada setor 60 

do departamento terá seus secretários. Olgária apresenta o documento que será entregue ao Marcos Cezar, 61 

pedindo a servidora Alessandra Andrade como secretária do departamento de Filosofia. Francisco fala sobre 62 

o 13º artigo que trata sobre atividades complementares para alunos especiais ou com dificuldades físicas de 63 

deslocamento. Sandro destaca que o artigo em questão, foi sugestão da Marisa e não decidido pela comissão, 64 

completa ainda que as atividades que não se enquadram no regimento devem ser analisadas pela comissão e 65 

que é necessário tomar cuidado para que os casos de regime domiciliar não abram precedentes para outros 66 

casos, que o regimento deve estar muito bem esclarecido.  Francisco sugere uma votação para uma nova 67 

formulação do artigo. A proposta é não colocar o artigo como a Marisa propôs e acrescentar como art.13 – 68 

caso de regime domiciliar recomenda-se o estudante a consultar o CAC. A sugestão é aceita e votada, porém 69 

Sandro fica responsável por elaborar o artigo e em uma próxima reunião apresentá-lo ou enviar para todos 70 

por e-mail, para a aprovação. Francisco informa que a PROGRAD determinou uma aplicação de 200 horas 71 

para as atividades complementares. Edson se dispõe a fazer parte da comissão de atividades 72 

complementares, para acatar ao artigo 7º que informa que fazem parte da comissão de atividades 73 

complementares, três docentes. Referendado pelo colegiado a substituição da Marisa pelo Edson, compondo 74 

assim o CAC, Sandro, Cristiane e Edson. Francisco entra no último ponto da pauta, Rodízio de uc's, sabático 75 

e afastamento. (documento em anexo). Francisco informa que o fluxo foi montado por termos, diz que é 76 

necessário verificar quantos vão para a pós e quantos para o DC. O colegiado discorre sobre as regras 77 

necessárias para a aplicação do afastamento sabático, para o caso de haver mais de uma solicitação ao 78 

mesmo tempo. Fica decidido que os docentes têm até 11 de abril para preencher os formulários, por email, 79 

para que até 25 de abril o coordenador devolva a proposta com a coleta para a aprovação na próxima reunião 80 

ordinária em 03 de maio. Silvio Rosa informa que a chefia irá se reuni com cada docente não credenciado 81 

para que seja planejado seu ingresso na pós, ele irá organizar um calendário. Eu Maria Julia Alves Bedoya 82 

na qualidade de secretária, lavrei a presente ata que segue assinada por todos os presentes. Guarulhos, 29 de 83 

março de 2011. 84 


