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

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

REALIZADA EM 03/04/2014. 3 

Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, com início às 10h20, na sala 203 do  4 

Campus Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 679  Macedo - Guarulhos), reuniram-se os professores do 5 

Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, André Medina Carone,  Arlenice Almeida 6 

da Silva,  Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato, Francisco de Ambrosis 7 

Pinheiro Machado, Izilda Cristina Johanson,  Plinio Junqueira Smith e Sérgio Xavier Gomes de 8 

Araujo. Profª Arlenice coordena a reunião e informa que a profª Lucia Rocha será a suplente do profº 9 

Plínio na comissão de infra-estrutura. Na seqüência é dito que a Câmara da graduação irá ter uma 10 

reunião com a reitora sobre o novo regimento no dia de hoje 03/04 às 11h00. Profª Izilda pede a todos 11 

que fiquem atentos aos informes que são enviados aos alunos de Filosofia pela lista uma vez que são 12 

400 alunos recebendo informações que são direcionadas a um pequeno grupo. Na sequência o assunto 13 

abordado é o regimento, a coordenação sugere que todos leiam a minuta do regimento e enviem por 14 

e-mail sugestões e observações que serão discutidas posteriormente para que o regimento seja 15 

aprovado pela comissão de curso e pela PROGRAD. O próximo tema ainda dentro do Regimento é 16 

sobre a o Art.07º que diz que a matriz de origem é optativa e irá  aparecer no histórico, a disciplina  17 

de ouvinte não irá  existir mais e o aluno terá que se matricular como eletiva ou optativa a alteração 18 

só será vista no histórico e não poderá haver confecção de certificado de aluno ouvinte; o Art. 17º diz 19 

que o aluno mesmo afastado poderá cumprir o estágio mesmo após o término do prazo se houver 20 

justificativa plausível para este afastamento; no Art. 22º fala se sobre as faltas que podem ser 21 

abonadas; Na sequência a chefia do departamento expos que a direção solicita que se diminua os 22 

gastos com eventos uma vez que a verba do campus esta escassa. O próximo assunto a ser discutido 23 

foi a questão da “Moradia estudantil e o Centro Cultural Popular” os alunos querem verba para inicio 24 

da execução destes projetos e querem também a reforma do prédio que fica embaixo do RH nos 25 

Pimentas, a chefia ainda informa que as dividas do campus Guarulhos hoje superam a verba que é 26 

cedida para manter o campus; os professores levantam a questão da reforma do prédio dos Pimentas 27 

eles dizem que segundo planta o arco será todo para sala de professores, porém, não serão salas 28 

individuais o que continuaria inviabilizando o trabalho dos professores no próprio campus; A chefia 29 

enfatiza que para o PDI de 2015 será possível  fazer algumas solicitações já que a Filosofia não havia 30 

solicitado nada até o final do prazo para pedidos do PDI 2014; A pós graduação levanta a questão de 31 

uma segunda língua no processo seletivo dos alunos, após ampla discussão sobre o assunto, concluiu 32 

se que os alunos de um modo geral não conseguem vagas nas disciplinas de línguas de Letras devido 33 

escassez  de vagas. Ainda sobre este tema é dito que o departamento de letras tem um projeto de um 34 
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laboratório de línguas que é fantástico e que todos os departamentos deviam se envolver, para que o 35 

mesmo saia do papel.  Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de 36 

secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 03 de abril de 2014. 37 


