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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 26/03/2015. 3 

No vigésimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, com início às 10h30, na sala 105 4 

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

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

Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Claudemir Roque Tossato, Francisco de 7 

Ambrosis Pinheiro Machado, Izilda Cristina Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar,  Juvenal Savian Filho,  8 

Lilian Santiago, Luciano Ferreira Gatti, Marcelo Silva de Carvalho, Patricia Fontoura Aranovich,  9 

Plinio Junqueira Smith,  Sandro Kobol Fornazari e Tiago Tranjan. Ausências justificadas: Henry 10 

Martin Burnett Junior, Jacira de Freitas e Rita de Cássia Souza Paiva.  A reunião teve inicio com a 11 

discussão da reforma do arco no prédio antigo do bairro dos Pimentas. O representante do 12 

departamento de Filosofia na Comissão de Infraestrutura, prof. Plínio Smith, e o chefe de 13 

departamento, prof. Alexandre Carrasco, expuseram os termos das conversas e discussões realizadas 14 

no âmbito desta Comissão com o arquiteto do campus. Há a possibilidade de que, com a reforma no 15 

prédio do arco, sejam destinadas ao departamento de Filosofia três salas para serem utilizadas como 16 

espaço de pesquisas e demais interesses do departamento. Os professores presentes votaram a favor 17 

dessa proposta de distribuição do espaço físico do prédio do arco, a qual será levada e defendida na 18 

próxima reunião da Congregação pelos representantes do curso, do programa de pós-graduação e do 19 

departamento de Filosofia. Na sequência o professor Tiago fala da importância da comissão de 20 

graduação e diz que serão 2 anos de muito trabalho e até o momento os professores inscritos foram : 21 

Sérgio, Tales, Lilian, Patricia, Alexandre Carrasco e ele próprio.O próximo ponto de pauta é a 22 

transferência da professora Marisa Russo o professor Alexandre explica todo o processo e o que tem 23 

ocorrido desde a entrega do pedido de transferência até hoje,  o professor enfatiza que a carta de 24 

aceite diz claramente que não haverá contrapartida de vaga e uma vez que o departamento dê o 25 

parecer ele não poderá ser retirado. Após ampla discussão sobre o assunto definiu se que o 26 

departamento condiciona à transferência da professora a garantia de uma vaga, e está será a resposta 27 

enviada à Pró-Reitoria e o andamento do processo dependerá da resposta da Pró-Reitoria.  Ficou 28 

definido também que se a docente puder ser cedida como empréstimo por um tempo ou algum outro 29 

tipo de acordo só entrará em pauta de reuniões se houver uma solicitação da professora justificando o 30 

porquê deste pedido. O último ponto de pauta se refere à greve dos alunos, os professores discutem 31 

sobre um e-mail enviado pela direção alterando o calendário de aulas. Após muito debate sobre este 32 

assunto os professores chegaram a conclusão de que é muito cedo para dar um parecer sobre tudo o 33 

que vem acontecendo e que a negociação deve ocorrer entre a Reitoria e a Direção não cabendo neste 34 
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momento aos professores tomarem partido. Ao final desta reunião fez se abertura da urna com a 35 

consulta  para coordenação do departamento onde o professor Tiago Tranjan foi eleito com 21 votos 36 

válidos todos a seu favor e 17 abstenções.  Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes 37 

Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 26 38 

de Março de 2015. 39 
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