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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 27/10/2016. 3 

No Vigésimo sétimo dia do mês de outubro, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h50, na 4 

sala 217, 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, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Cesar Ribas Cezar, Claudemir 7 

Roque Tossato, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Junior, Izilda Cristina 8 

Johanson, Sandro Kobol Fornazari,  Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber e  Tiago Tranjan; A reunião 9 

teve inicio com os informes da Graduação dado pelo prof. Tiago Tranjan. A coordenação informa que 10 

a grade foi montada e tudo correu bem, o único fato novo foi a inclusão do professor Eduino Orione 11 

(depto Letras) na grade. Ele irá ministrar uma eletiva na filosofia conforme pedido feito ao 12 

departamento. Na seqüência voltou a reunião a questão do desdobramento da coordenação do 13 

bacharelado e da licenciatura, mais uma vez é exposto que existem alguns fóruns e reuniões que são 14 

especificas para a licenciatura e que a filosofia acaba não participando.O professor Tales sugere que se 15 

a coordenação da filosofia for desdobrada que os coordenadores da licenciatura façam uma ponte com 16 

os professores que dão aulas das matéria que são destinadas a este seguimento e que trabalhem junto 17 

com a comissão de curso para que não se perca vínculos. Este desdobramento da coordenação faria 18 

também com que a filosofia aumente sua representatividade no campus. Após ampla discussão sobre o 19 

assunto ficou decidido que na próxima reunião será deliberado sobre esta questão. A professora Elaine 20 

Lourenço (Coordenadora da Licenciatura de História) foi convidada pelo professor Tiago Tranjan para 21 

contar sua experiência com o desdobramento das coordenações. A professora falou da sua gestão e 22 

após breve explanação se despediu dos presentes; Informes da pós-graduação: Estão abertas as 23 

inscrições para professor que querem ministrar na pós, na seqüência é dito que foi criado um 24 

documento para cadastramento de professores visitantes no programa de pós-graduação. Ainda nos 25 

assuntos referentes a pós  ouve uma breve explanação sobre a ANPOF. O professor Sandro Kobol 26 

Fornazari pede para se fazer constar em ata que por problemas burocráticos não recebeu e nem 27 

receberá o valor referente a FG(função gratificada) equivalente ao mês que substituiu o professor 28 

Juvenal na coordenação da Pós; Apresentação da chapa  2  Prof. Nildo Alves Batista (candidato a 29 

reitor) e Prof. Hugo Pequeno Monteiro (candidato a vice) os professores falaram sobre sua trajetória e 30 

planos para uma futura gestão e foram questionados sobre alguns pontos; Professor Tales Ab’Sáber 31 

informa que quer voltar a se dedicar a área da psicanálise e que provavelmente irá pedir para mudar 32 

seu regime de trabalho;  O próximo ponto se refere ao afastamento do professor Henry  Burnett de 28 a 33 

30 de novembro no VIII Colóquio Internacional Nietzsche na Unicamp - cidade de Campinas que foi 34 
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aprovado por todos; Ainda dentro dos informes da graduação a coordenação pede o auxilio de todos os 35 

demais para analise dos processos de transferência  e aproveita para pedir também o apoio de todos 36 

para ajudarem no processo seletivo da pós; Afastamento professora Marisa Russo: após ampla 37 

discussão sobre o pedido de afastamento da professora para o departamento de neurologia dentro da 38 

própria Unifesp  no período de 1 ano conclui-se pela não aprovação do pedido. A votação foi feita 39 

sobre o seguinte questionamento: Afastamento dentro da própria instituição é caracterizado 40 

afastamento? Houve a votação onde  10 votos contra o afastamento uma vez que dentro de uma mesma 41 

instituição entendeu-se não haver afastamento para pesquisa, e 1 abstenção. Por extensão, o pedido de 42 

afastamento da professora Marisa foi considerado improcedente e denegado. Na sequencia a professora 43 

Izilda pede para que conste em ata que: As pessoas tenham  maturidade  suficiente para tratar todo e 44 

qualquer assunto com quem deve ser, para que não haja ruídos e mal entendidos na comunicação e 45 

nem envolvimento de terceiros. Por fim houve a apresentação da chapa 1 Profa. Soraya Soubhi Smaili 46 

(candidata a reitora) e Prof. Nelson Sass (candidato a vice) os professores falaram sobre sua trajetória e 47 

planos para uma continuidade da gestão e foram questionados sobre alguns pontos. Nada mais 48 

havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do departamento, lavrei a 49 

presente ata. Guarulhos, 27 de outubro de 2016.  50 
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