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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 28/07/2016. 3 

No vigésimo oitavo dia do mês de julho, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h50, 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, Edson Luís de Almeida Teles, Ivo da 7 

Silva Junior, Izilda Cristina Johanson,  Marcelo Silva de Carvalho,  Patricia Fontoura Aranovich,  8 

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

com os informes da Pós Graduação dado pela chefia de departamento. Foi indicado que haverá eleição 10 

na CEPG e para a Coordenação da Pós-Graduação. A comissão eleitoral, que inicialmente seria 11 

formada pelos professores Francisco e Tiago, acabou por se constituindo com os professores Francisco 12 

e Patrícia. Foi explicado, na sequência, que os professores Juvenal e Sandro renunciaram a 13 

Coordenação da Pós-Graduação e à vice-coordenação da Pós-Graduação  o que implicará ajustes de 14 

calendário entre a eleição da coordenação e da CEPG, uma vez que a hipótese de renúncia coletiva da 15 

CEPG acabou por se tornar controversa entre os membros da CEPG. Na seqüência tratou-se da 16 

Licenciatura em Filosofia, e após ampla discussão os professores chegou a posição aproximadamente 17 

consensual de que o departamento de Filosofia precisa pensar e assumir a importância dessa tarefa no 18 

que diz respeito a forma e ao conteúdo próprios de uma licenciatura de Filosofia. Dada importância 19 

que representa a formação de professores seria necessário estabelecer melhor as bases de um 20 

comprometimento coletivo e objetivo para tal. Ao final da discussão decidiu-se que os professores  21 

irão organizar mesas de conversas para que os alunos tenham uma visão diferente da licenciatura e 22 

com estas conversas ficarão sabendo das dificuldades enfrentadas pelos discentes. A professora Izilda 23 

sugere que a Licenciatura tenha uma chefia especifica para que o problema seja tratado de uma forma 24 

mais assistida. Na seqüência professor Sandro (vice coordenador da Pós-Graduação)  diz que não 25 

assumirá a Coordenação da Pós-Graduação no lugar do professor Juvenal,   pois, ele não foi eleito e 26 

sim convidado para ocupar o cargo e diz também que existe uma falta de colaboração muito grande 27 

dos colegas além de uma grande quantidade de trabalho. Ainda dentro deste informe  é dito que o 28 

professor Claudemir se candidatou a Coordenação da Pós. O professor Sandro agradece ao servidor 29 

Erick Dantas da Gama, da Pós-Graduação por todo o serviço prestado. O próximo tema se refere a 30 

moradia do docente/servidor, e está baseado em uma consulta formal sobre o tema, feita pela Chefia do 31 

Departamento ao setor de RH. O professor Alexandre comenta os boatos que correm sobre o assunto e 32 

diante disso e para que sejam sanadas todas as duvidas foi enviado ao Drh um oficio  solicitando a 33 

legislação que rege a moradia do servidor (copia anexa a ata). A resposta do Drh também se encontra 34 
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nos anexos desta ata. Esta medida foi tomada para resguardar tanto os docente quanto o próprio 35 

departamento.  Na seqüência o professor Edson solicita que seja revogado seu período de afastamento 36 

para que ele possa encabeçar um projeto que receberá uma bolsa para tal, mas que durante o período de 37 

vigência da bolsa, ele se dedique exclusivamente à pesquisa. Há interesse para o departamento de 38 

Filosofia tanto do ponto de vista da pesquisa strictu sensu, quando do ponto de vista institucional, e 39 

todos os presentes acataram a decisão. O próximo tema foi a Livre Docência do professor Fernando 40 

Dias Andrade que recebeu um primeiro parecer negativo e depois acabou sendo aprovado, mas, 41 

durante a Congregação houve uma votação que fico confusa e por este motivo a chefia de 42 

departamento achou melhor solicitar o áudio e a ata da reunião em que passou este pedido para que 43 

não tenha duvidas com relação ao concurso (documento anexo a ata); O ultimo informe se refere à 44 

comissão de analise das atividades complementares o professor Alexandre Ferreira saiu e foi 45 

substituído pela professora Patricia. Nada mais havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na 46 

qualidade de secretária do departamento, lavrei a presente ata. Guarulhos, 28 de Julho de 2016.  47 
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