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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 04/11/2014. 3 

No quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, com início às 10h45, na sala 322 do 4 

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

Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Alexandre de Oliveira Ferreira, 6 

Arlenice Almeida da Silva, Izilda Cristina Johanson, Juliana Peixoto, Lucia Rocha Ferreira, Luciano 7 

Ferreira Gatti e Plinio Junqueira Smith. Ausências justificadas: Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, 8 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Edson Luís de Almeida Teles e Tiago Tranjan. A reunião 9 

teve inicio com a aprovação do nome do professor Alexandre de Oliveira Ferreira para a comissão de 10 

atividades complementares em substituição do profº Edson Luís de Almeida Teles e aprovação do 11 

nome da profª Jacira de Freitas que fará parte da comissão do estágio probatório, comissão esta que 12 

terá como principal função acompanhar a vida acadêmica dos professores que ainda não passaram 13 

pelo período de estágio e deverão apresentar relatórios a uma instância superior; Na seqüência o profº 14 

Alexandre apresenta a demanda da direção que é uma exigência do MEC onde se solicita um nome 15 

para participar da Comissão de Avaliação Institucional que cuidará diretamente da vida docente, 16 

como não houve candidatos e o nome precisaria ser apresentado no dia 06/11/14 na reunião da 17 

Congregação o profº Alexandre de Oliveira Torres Carrasco se dispôs a ficar na mesma até que 18 

alguém tenha interesse em substituí-lo e o profº Plinio Junqueira Smith será seu suplente. Em seguida 19 

o tema Licenciatura foi discutido amplamente onde se falou sobre a implementação do modelo 20 

ABI(Área Básica de Ingresso), que já foi aprovado pela comissão de curso e pelo colegiado de 21 

filosofia em reuniões anteriores, e sobre as UCFPS (Unidades Curriculares para Formação de 22 

Professor) que deverão ser fixas para a Licenciatura e eletivas para o bacharelado, além de atender 23 

aos alunos de todos os cursos (e não só da Filosofia) e, por isso, serão oferecidas também como 24 

domínio conexo. Estas UCFPs serão oferecidas a partir do 5º termo, que será o primeiro semestre da 25 

formação específica (licenciatura ou bacharelado), após o término do ciclo inicial da ABI. Em 26 

princípio, levando em conta as discussões travadas em reuniões junto à PROGRAD, entendeu-se que 27 

será preciso haver uma divisão prévia das vagas ofertadas para o Bacharelado e para a Licenciatura; 28 

depois de detida discussão, deliberou-se que, não havendo a opção de oferecer as vagas de 29 

bacharelado e licenciatura conforme a demanda dos alunos, as vagas serão distribuídas da seguinte 30 

forma: 30 para Bacharelado e 30 para Licenciatura; Se for possível, se negociará com a PROGRAD a 31 

liberação de 10 vagas para remanejamento, conforme necessidade; Após ampla discussão sobre a 32 

nomenclatura que será dada a UCFP específica do curso de Filosofia, foi aprovada como: “Filosofia 33 

ensino e formação” com as variantes I, II e III. O projeto pedagógico da licenciatura deverá ser 34 
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reformulado para se adequar às exigências da resolução vigente a tempo de ser submetido ainda este 35 

ano à todas as instâncias devidas, a fim de que possa entrar em vigor já no primeiro semestre de 2015, 36 

que será quando também, segundo deliberação do conselho de graduação da UNIFESP, entrará em 37 

vigor o sistema de ingresso ABI; O Projeto Pedagógico do Curso (PPC Filosofia-Licenciatura) deverá 38 

entrar na pauta da próxima reunião. A Prograd propõe que os departamentos digam quais as 39 

disciplinas farão parte da ABI (Área Básica de Ingresso) ou então que se atribua uma quantidade de 40 

créditos para aprovação; Ao final da discussão ficou definido que para seleção o aluno deverá ter 41 

aprovação em 75% + Filosofia Geral e leitura e estar no termo correto,  os que tiverem uma 42 

porcentagem maior de disciplinas concluídas terão prioridade o reingresso ficará condicionado a 43 

existência de vagas. Ao final da reunião ficou acertado que a partir de agora todas as atas do 44 

departamento deverão conter as assinaturas de todos os presentes. Nada mais havendo a acrescentar, 45 

eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente 46 

ata. Guarulhos, 04 de Novembro de 2014. 47 


