
                                                      Fls.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

1 

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

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

REALIZADA EM 16/11/2016. 3 

No décimo sexto dia do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 11h40, na sala 4 

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

Guarulhos) reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres 6 

Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecilia Cintra Cavaleiro de Macedo, 7 

Cesar Ribas Cezar, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Junior, Izilda Cristina 8 

Johanson,  Marcelo Silva de Carvalho,  Patricia Fontoura Aranovich,  Sandro Kobol Fornazari, Silvio 9 

Rosa Filho  e  Tiago Tranjan;  A reunião teve como pauta única a decisão sobre a  divulgação de uma 10 

moção sobre as Ocupações nas escolas públicas e sobre a Ocupação UNIFESP-Guarulhos. O assunto 11 

já vinha sendo discutido por e-mail na lista de e-mail dos professores da Filosofia e devido a 12 

complexidade do assunto se foi necessário chamar a reunião extraordinária para que fosse deliberado 13 

em reunião de colegiado. Após ampla discussão sobre o assunto, o professor Cesar manifesta-se 14 

contrário às ocupações, e por consequência, vota contrário a publicação de uma nota em nome do 15 

departamento de Filosofia. Completa sua posição manifestando-se favorável a que as pessoas assinem 16 

um nota individualmente. Na sequencia foi posto em votação a seguinte questão: Se o departamento de 17 

filosofia deveria emitir ou não uma nota e qual seria o seu conteúdo da mesma. Na votação foram 18 

obtidos: 10 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções; Após a votação ficou decidido que o Departamento 19 

emitiria uma única nota  e o teor segue abaixo: 20 

“Nota sobre as Ocupações e sobre a Ocupação UNIFESP-Guarulhos 21 

 O movimento nacional de ocupações de escolas de Ensino Médio e universidades que hoje se espalha 22 

pelo país tem como pauta a contraposição às medidas legislativas encaminhadas pelo atual governo, as 23 

quais representam um grande retrocesso para a educação e para a sociedade brasileira. A PEC-55, em 24 

tramitação no Senado, tem como efeito não apenas o ajuste das contas públicas, que poderia ser 25 

produzido por outros meios menos drásticos, mas sobretudo a restrição dos investimentos do Estado, 26 

inclusive na Educação e na Saúde. Sob o marco dessa proposta teria sido impossível o crescimento 27 

vigoroso da universidade pública, da pesquisa e do acesso ao Ensino Superior observado nos últimos 28 

14 anos. Sob essas regras, sequer existiria a expansão da UNIFESP e a EFLCH. Seu efeito sobre as 29 

políticas públicas de acesso à educação e de diminuição da desigualdade é devastador. 30 

A Medida Provisória de Reforma do Ensino, por sua vez, aponta no sentido de redefinir a identidade 31 

da educação brasileira sem qualquer debate com a sociedade ou com os educadores e estudantes. Ela 32 

estabelece um Ensino Médio de perfil exclusivamente técnico, modelo já recusado pela sociedade 33 

brasileira, que é indissociável de uma concepção elitista de universidade, destinada não aos amplos 34 
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contingentes que passam a ser “qualificados” para o mercado de trabalho no Ensino Médio, mas para 35 

os poucos que venham a ter acesso ao Ensino Superior. 36 

É necessário combater essas propostas, esclarecer a sociedade sobre os seus efeitos e denunciar a falta 37 

de debate e democracia em seu encaminhamento. O Departamento de Filosofia da UNIFESP se coloca 38 

ao lado dos estudantes da UNIFESP e de todas as demais escolas e universidades ocupadas nessa luta, 39 

apoiando e se solidarizando com suas reivindicações. 40 

O movimento de ocupações, pelo protagonismo e disposição dos estudantes que delas participam, se 41 

tornou hoje um dos meios mais relevantes e eficazes de contraposição à falta de debate e democracia 42 

do Governo Temer e aos retrocessos por ele propostos. É dessa perspectiva que defendemos o 43 

reconhecimento da legitimidade das ocupações e sua relevância no momento atual. Manifestamos 44 

ainda o desejo de que a ocupação UNIFESP se efetive de modo a ampliar o debate com o conjunto dos 45 

alunos, técnicos e docentes, em uma construção criativa de nossas lutas comuns.” 46 

Nada mais havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do departamento, 47 

lavrei a presente ata. Guarulhos, 16 de Novembro de 2016.  48 
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