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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  2 

 3 

No sexto dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do Departamento de 4 

Filosofia, às dez horas, na sala 305 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 5 

seguir. Presentes: Cesar Ribas Cezar, Ivo da Silva Junior, Izilda Cristina Johanson, Lilian Santiago, Luciano 6 

Ferreira Gatti, Patrícia Fontoura Aranovich, Plínio Junqueira Smith, Rita Paiva, Rodnei Antonio do 7 

Nascimento, Silvano de Oliveira Brito e Erika Cristina Damião Da Cruz. Ausências Justificadas: Cecília Cintra 8 

Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro 9 

Machado, Jacira Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, Marisa Russo Lecointre. EXPEDIENTE: O professor Ivo solicita 10 

inclusão do ponto de pauta: indicação de membros para o CEFIAI – Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura 11 

e Acessibilidade e Inclusão. Em regime de votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. A-INFORMES. 12 

Chefia de Departamento: Prêmio recebido pela ex-orientanda do professor Jamil: o Departamento indicou 13 

para menção honrosa na próxima reunião do CONSU. Os pontos de Livre-Docência propostos pelo 14 

departamento foram pautados na última Congregação e aprovados na íntegra. O concurso da área de 15 

Filosofia Antiga: por conta de pequenos atrasos na tramitação, foi adiado e provavelmente será realizado na 16 

segunda quinzena do mês de janeiro. Está sendo implementado pela Universidade o SEI, Sistema Eletrônico 17 

de Informação, que visa a agilizar os processos administrativos. Cada ata continua sendo, como de praxe, 18 

enviadas antes da reunião que irá aprová-la, com o fito de que possam ser corrigidos erros ou equívocos 19 

cometidos. Para a reunião do mês de outubro, não chegou a informação à chefia que o professor Fernando 20 

Dias Andrade havia justificado sua ausência. A mensagem com a justificativa enviada à Assistente em 21 

Administração, Erika Cristina Damião, que estava de férias, como era conhecimento de todos, não foi 22 

repassada pelos responsáveis por sua caixa de mensagem nesse período. Com a ocorrência, o professor 23 

Fernando enviou notificação à pró-reitoria  de Gestão de Pessoas: “Ilmº Sr Prof Dr  Murched Omar Taha, DD 24 

Pró-Reitorde Gestão de Pessoas da Unifesp.Informo: 1º ter justificado, por email de 18.10.2017 ao 25 

departamento de Filosofia da Unifesp e com base no art. 98 da Lei 8112/1990, minha ausência na reunião de 26 

25.10.2017 do colegiado do departamento de Filosofia em razão de conflito de horário com as aulas que 27 

freqüento na graduação em Direito da USP; 2º Que até o momento ainda não se registrou em ata minha 28 

ausência justificada; e 3º Que, persistindo tal condição, trata-se de ilegalidade cometida pelo departamento 29 

de Filosofia contra este Docente. Atenciosamente”. Como o professor não recorreu antes a instâncias 30 

internas à Escola, o departamento aguarda o encaminhamento a ser dado pela pró-reitoria. Coordenação do 31 

Curso: As provas do ENADE ocorreram sem nenhuma anormalidade. Finalizou-se o prazo para os alunos 32 

fazerem opção ABI. Do total de 76 alunos, apenas 46 fizeram a opção. Será aberto novo prazo para a 33 

retificação em dezembro. Informação essa que o professor André repassou para os alunos. A Profa. Patrícia 34 
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ressalta que a consequência da não opção do ABI é o desligamento do curso. A partir do próximo ano, a 35 

Universidade terá que se adaptar e estabelecer uma política de acessibilidade devido à lei federal que 36 

estabelece cota para alunos com deficiência. Para tanto, será composta uma comissão para trabalhar na 37 

adequação às novas exigências. O processo de implementação de extensão nos cursos está sendo 38 

amplamente discutido, porém com lentidão, pois ainda não se tem clareza do que é extensão, nem de como 39 

se fará a inclusão nos Projetos Pedagógicos dos cursos. Pós-Graduação: O processo seletivo: 30 aprovados, 40 

sendo 21 para o mestrado e 9 para o doutorado. Atualmente a pós-graduação tem por volta de 150 alunos. 41 

Há propostas que o processo seletivo tenha apenas uma entrada anual. O assunto será, no entanto, 42 

amplamente discutido na comissão da CEPG. Sobre a avaliação da CAPES do Programa: reiterando o que já foi 43 

explicitado em reunião anterior, os pontos que levaram o curso a manter a nota foram: a) deficiências na 44 

apresentação do relatório; b) produção baixa de alguns docentes; e c) equívoco de docentes que não 45 

estavam cadastrados no Programa e apareceram no relatório. B - ORDEM DO DIA.  1- Aprovação da ata da 46 

reunião de 25/10/2017: Dois pontos em destaques, inclusão de afastamento nacional do professor Maurício 47 

Marsola, de 27 a 30/11, aprovado ad referendum, e alteração do período de afastamento do professor 48 

Luciano Gatti. Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2 - Alteração de natureza do 49 

afastamento da professora Marisa Russo: o professo Ivo solicita a alteração da natureza do afastamento da 50 

professora Marisa, de pós-doc para professor colaborador em outra instituição, devido mudança interna nas 51 

normas da USP, que doravante permitem apenas recém-doutores inscreverem-se no pós-doutoro. Em regime 52 

de votação, a alteração foi aprovada com duas abstenções. 3 - Afastamento internacional: Cesar Ribas, de 53 

01/02/2018 a 28/02/2018 (aprovado ad referendum), afastamento nacional, Herny Burnett, de 03 a 07/12 54 

(aprovado ad referendum), afastamento nacional Izilda Johanson, de 27 a 30/11 (aprovado ad referendum): 55 

sem destaques, todas as aprovações ad referendum foram homologadas por unanimidade. 4 - Afastamentos 56 

de um ano: critérios (cont.):  A proposta de resolução para afastamentos feita pela pró-reitoria de pó-57 

graduação circulou entre os docentes, porém os mesmos demandam mais tempo para análise do 58 

documento. O professor Ivo sugere o seguinte encaminhamento: envio de todas as observações para a chefia 59 

do departamento por e-mail, haja vista a necessidade de apresentar as posições do colegiado na reunião na 60 

reunião da Congregação do dia seguinte. Em relação aos critérios internos para afastamentos que vinham 61 

sendo discutidos, chegou-se a um acordo para que a discussão seja retomada quando os parâmetros da 62 

resolução da pró-reitoria estiverem definidos. 5 - Indicações para a CEFIAI – Comissão de Espaço Físico, 63 

Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão: Indicados os professores Plínio Junqueira Smith como titular e 64 

Rodnei Antonio do Nascimento como suplente. Em regime de votação, os indicados foram aprovados por 65 

unanimidade. 6 - CAD: substituição de membro: O professor Cesar informa que infelizmente não consegue 66 

participar das reuniões da referida comissão quando solicitado pelo titular, portanto pede sua substituição. O 67 

professor Cesar se dispõe a substituir o professor Jamil na Comissão da Biblioteca no seu período de 68 
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afastamento. 7 - Pibic, Pibid, PET, Monitoria: o professor Ivo sugere que o departamento se organize para 69 

participar dos Programas Pibic, Pibid, PET, Monitoria. Os professores Rodnei e Rita se disponibilizaram a 70 

buscar as informações e repassar para os colegas. 8 - Sala de pesquisa (compra de mobiliário): A professora 71 

Rita Paiva passa a cotação que fez para a compra das cadeiras para a sala de pesquisa. Acordou-se uma soma 72 

de R$ 50, 00 por pessoa, que poderá ser depositada em conta corrente a ser informada pela professora 73 

Patrícia, em prazo a ser definido. A professora Lilian se disponibilizou em auxiliá-las. 9 - Página do 74 

departamento / Redes sociais: Como já havia sido definido, a professora Lilian e o professor Tales irão 75 

organizar as sugestões dos docentes e montar um protótipo para página. Foi sugerida também, a contratação 76 

de um bolsista BIG para manutenção da página nas redes sociais a ser criada. As professoras Izilda e Lilian 77 

irão redigir um projeto para se pleitear a referida bolsa. Sem mais, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, 78 

Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 06 de dezembro 79 

de 2017. 80 


