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

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

REALIZADA EM 02/06/2016. 3 

No segundo dia do mês de junho, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h45, na sala 216, da 4 

EFLCH, Campus Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333, Bairro dos Pimentas, Guarulhos) 5 

reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, Alexandre 6 

de Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Claudemir Roque 7 

Tossato, Cristiane Maria Rebello Nascimento, Fernando Dias Andrade, Jacira de Freitas, Marcelo 8 

Silva de Carvalho e Tiago Tranjan; A reunião teve seu inicio com os informes da Graduação sendo o 9 

primeiro a respeito de se ir amadurecendo a idéia de nas próximas reuniões se montar a comissão 10 

eleitoral para eleição da Chefia e vice chefia, o professor informa ainda que para esta eleição o peso 11 

dos votos são 15% representação discentes, 15% técnicos administrativo e 70% docentes; Na 12 

sequência é dito que já está na época dos professores se organizarem para fazer uma nova reunião com 13 

os alunos da Filosofia, promovendo seminários e conversas sobre o curso possibilitando assim sanar 14 

duvidas referente ao conteúdo do curso e etc. O professor Alexandre diz ainda que a Presidência da 15 

Câmara de graduação  é composta pelo professor Tiago (Filosofia) e o professor Diego(Ciências 16 

Sociais); Informe da Pós Graduação: o professor Alexandre informa que em 02/06(hoje) é o último dia 17 

para encaminhar os pareceres dos projetos e lembra ainda que para que haja aprovação do projeto se 18 

faz necessário ter 2(dois) pareceres favoráveis; Indicação de Membro para comissão de Bancas a 19 

chefia explica que o membro titular desta banca é o professor Jamil que esta afastado por problemas de 20 

saúde e seu suplente é o professor Tiago que por presidir a Câmara de Graduação e a  por ser 21 

Coordenador do curso não tem como participar das reuniões. Diante do exposto o professor Marcelo 22 

Silva de Carvalho se dispõe a ser membro desta comissão com o consentimento de todos os presentes. 23 

Na sequência entra em pauta a indicação de membros para a Comissão de análise de Irregularidade 24 

Funcionais – a serem referendados pela Congregação da EFLCH após breve explicação sobre esta 25 

comissão não houve candidato para a mesma e a chefia de departamento ficou de fazer uma consulta 26 

aos docentes que não participaram da reunião para ver se há interesse dos mesmos; Indicação de 27 

membros da Filosofia no CAEP/EFLCH- Comissão que Analisa o estágio probatório esta comissão é 28 

ligada a CPPD  o professor Fernando Dias se dispôs a participar da mesma com o consentimento de 29 

todos os presentes; Em seguida houve a aprovação por todos os presentes do afastamento do professor 30 

Ivo de 20 a 22 de junho - Suiça; Em seguida a professora Arlenice expõe o interesse do professor 31 

Eduino José Macedo Orione(Departamento de Letras) em lecionar na Filosofia leitura e interpretação 32 

de textos, após ampla discussão sobre o assunto decidiu se que será necessário que o professor envie 33 

um pedido formal com  um plano de ensino para avaliação do colegiado. O último tema a ser discutido 34 
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foi  a formação de um Grupo de trabalho sobre a Licenciatura do Departamento de Filosofia após 35 

ampla discussão sobre o assunto ficou decidido que a comissão de curso se organizará o debate com 36 

5(cinco) temas e a partir daí será realizado um relatório e com isto os demais docentes serão 37 

convidados a participar  organizando assim debates acadêmicos dentro do departamento com 38 

convidados.Nada mais havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do 39 

departamento, lavrei a presente ata. Guarulhos, 02 de junho de 2016  40 
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Alexandre de Oliveira Ferreira__________________________________________________________ 42 
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