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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 01/12/2014. 3 

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, com início às 10h30, na sala 309 4 
do Campus Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 679 Macedo - Guarulhos), reuniram-se os professores 5 
do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Arlenice Almeida da Silva, 6 
Henry Martin Burnett Junior, Izilda Cristina Johanson, Juvenal Savian Filho e Sandro Kobol 7 
Fornazari. Ausências justificadas: Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Edson Luís de Almeida 8 
Teles e Ivo da Silva Junior.  A reunião teve inicio com o informe de que o processo de transferência 9 
da profa. Marisa Russo Lecointre foi recebido, nos chegou à informação de que existe a possibilidade 10 
do departamento receber uma vaga se liberar a professora, porém é necessária uma reunião com a 11 
reitora para confirmação desta informação e se possível um documento confirmando isto, o prof. 12 
Alexandre enfatiza que primeiro terá esta reunião com a pró reitora e depois do parecer da reitoria ele 13 
irá trazer novamente o assunto para a aprovação ou não do departamento. Em seguida foram 14 
aprovados os afastamentos em “ad referendum”, o primeiro foi do prof. Henry dias 24 e 28 de 15 
novembro para Santa Maria, o segundo do prof. Sandro dias 26, 27 e 28 de novembro para a 16 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e por último o afastamento do prof. Francisco dias 01 e 17 
02 de dezembro para Uberlândia. O profº Alexandre Carrasco na seqüência pede autorização para ir a 18 
uma reunião em Curitiba na próxima quarta feira (03/12) esta reunião tem como tema o um programa 19 
de mestrado profissionalizante para professores do 2º grau, após votação todos os presentes foram a 20 
favor. Professora Izilda passa a falar sobre os anexos. O projeto pedagógico da Licenciatura começou 21 
a ser arrumado em julho todo o projeto deverá ser aprovado. A grade e a matriz já foram aprovadas 22 
agora só falta à aprovação do texto. A professora diz ainda que haverá uma nova visita do MEC uma 23 
vez que haverá alteração no projeto pedagógico do bacharelado. Após ampla discussão sobre os 24 
planos de ensino, a bibliografia e a ementa. A comissão  de curso faz a seguinte proposta: Que cada 25 
seguimento “curso”  organize sua auto avaliação e que as reuniões ocorram a cada 2 anos com todos 26 
os cursos para que possam fazer um balanço do período. O projeto pedagógico enviado como modelo 27 
foi aprovado. Na sequência todos aprovam que as reuniões de departamento  sejam realizadas em 28 
toda   ultima quinta- feira do mês. Em seguida a professora Izilda expõe que não poderá ser reeleita 29 
como coordenadora e seu mandato acabará em abril de 2015. Fica então definido que nas reuniões de 30 
fevereiro e março este item deverá ser amplamente discutido para que no mês de abril o novo 31 
coordenador possa tomar  posse concluindo assim o processo. O processo de eleição deverá acontecer 32 
da seguinte forma: O colegiado elege os membros da comissão de curso e a coordenação é eleita pela 33 
comissão de curso onde todos votam e na pós graduação a diferença deste processo é que só votam os 34 
escolhidos. Informe da pós graduação : Nos quatro últimos processos seletivos do PPGF alguns 35 
problemas apareceram:1) vários candidatos inscrevem-se, mas não têm os documentos exigidos pelo 36 
edital; como a CEPG do PPGF deliberou que nosso programa não admite a figura dos "treineiros", o 37 
PPGF adotou a exigência de que, já no ato da inscrição para o processo seletivo será exigido anexar 38 
em formato pdf os documentos exigidos pelo edital;2) os documentos originais devem ser entregues 39 
apenas no ato da matrícula, mas para o processo seletivo o candidato já deve comprovar a posse 40 
desses documentos;3) o edital é antigo (no sentido de que foi elaborado pela CEPG há vários anos); a 41 
cada processo seletivo ele é apenas atualizado.Outros pontos que alguns colegas têm levantado para 42 
reflexão e que foram encaminhados à CEPG são:a) a relativização da data da prova de proficiência 43 
para ingresso no PPGF (poderia ser feita ao longo da pós-graduação, antes da defesa, e não para 44 
ingresso); a CEPG decidiu por unanimidade que a prova deve continuar a ser feita no processo 45 
seletivo de ingresso, como critério eliminatório;b) a inclusão da língua espanhola entre as línguas da 46 
prova de proficiência; a CEPG decidiu por unanimidade que a língua espanhola não deve ser 47 
incluída;c) o aumento das exigências na prova de proficiência, pois muitos candidatos têm sido 48 
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aprovados mas depois não conseguem ler na língua em que fizeram a proficiência; a CEPG decidiu 49 
por unanimidade não mudar o formato da prova, mas recomendar maior exigência na correção;  50 
d) a revisão do papel das bancas examinadoras dos projetos. Esse ponto ainda será debatido pela 51 
CEPG em 2015, na nova gestão que inicia em abril. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela 52 
Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. 53 
Guarulhos, 01 de Dezembro de 2014. 54 
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