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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 10/09/2014. 3 

Ao décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, com início às 10h40, na sala 314 do 4 

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

Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Arlenice Almeida da Silva, Izilda 6 

Cristina Johanson,  Marcelo Silva de Carvalho, Olgária Chain Feres Matos, Plinio Junqueira Smith,  7 

Rita de Cássia Souza Paiva e Sandro Kobol Fornazari. Ausências justificadas: André Medina Carone, 8 

Edson Luís de Almeida Teles, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado e Jacira de Freitas.  9 

Professor Alexandre começa a reunião entregando a todos um pré projeto do PDInfra do 10 

departamento e diz que se tiverem sugestões as mesmas deverão ser encaminhadas a ele. Na 11 

seqüência entram em pauta os afastamentos nacionais e internacionais, fica deliberado que todo 12 

pedido de afastamento deverá ser pautado na reunião do departamento e afastamento que sejam de 13 

período igual ou superior a um semestre (que envolva a não atribuição de aulas no semestre) deverão 14 

passar pela reunião do departamento com pelo menos 1 ano de antecedência, para que se possa  15 

programar  a grade e não deixa la defasada. Em seguida é aprovado o afastamento do profº Henry em 16 

“ad referendum”. O profº Alexandre ainda esclarece que os todos os afastamentos passam pela CPPD, 17 

porém, quando o período é superior a 60 dias ele tem seu mérito julgado e quando é inferior não há 18 

esta necessidade. O segundo ponto de pauta se refere à substituição do profº Edson na comissão de 19 

atividades complementares, a comissão se reúne no final do mês e o mandato do professor já venceu, 20 

como nenhum dos presentes se candidatou a vaga o profº Alexandre diz que irá fazer uma consulta 21 

por e-mail a todos os docentes do curso para tentar encontrar um candidato.  O próximo ponto de 22 

pauta se refere ao afastamento do professor Plinio Smith que foi aprovado para a realização de um 23 

pós-doutorado no exterior no período de agosto de 2015 a julho de 2016 e o afastamento do professor 24 

Jamil que também foi aprovado e será no segundo semestre de 2016.  Em seguida a um breve relato 25 

da situação da Congregação da EFLCH que desde que colocou como ponto de pauta a compra do 26 

prédio provisório não consegue terminar as reuniões e agora deverá ocorrer no dia 11/09 às 27 

08h30min. na reitoria criando um certo mal estar entre seus membros. O próximo assunto se refere à 28 

ausência da profª Marisa que ainda não iniciou seu curso e o departamento chega ao consenso de que 29 

será necessário enviar uma convocação para a professora e a partir daí verificar qual a melhor solução 30 

para o caso uma vez que os alunos estão sendo prejudicados com a demora no início das aulas. Na 31 

seqüência entre em pauta a Diligência do MEC sobre a licenciatura da Filosofia que recebeu nota 3, 32 

porém, toda a documentação que foi solicitada ao departamento foi enviada e agora temos que 33 

aguardar para ver se deu tudo certo; na seqüência é dito haverá uma próxima reunião que terá como 34 
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pauta única a Licenciatura para esclarecer todas as duvidas pertinentes ao assunto.    Nada mais 35 

havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de 36 

Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 10 de Setembro de 2014. 37 


