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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No vigésimo oitavo dia do mês de agosto, do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do 4 

Departamento de Filosofia, às dez horas e quinze minutos, na sala 305 do Campus Guarulhos, para 5 

discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Torres 6 

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

Cesar Ribas Cezar,  Edson  Luís de Almeida Teles,  Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel , Ivo da Silva 8 

Junior,  Izilda Cristina Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Lucia Rocha Ferreira,  Luciano Ferreira Gatti,  9 

Marcelo Silva de Carvalho, Mauricio Pagotto Marsola,  Patrícia Fontoura Aranovich, Paulo Fernando 10 

Tadeu Ferreira, Pedro de Moraes Rego E. Freitas Santos,  Plínio Junqueira Smith,  Rita de Cássia 11 

Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari , Tales Afonso Muxfeldt Ab'sáber,  Silvano de Oliveira Brito, 12 

Erika Cristina Damião da Cruz. Ausências Justificadas: Claudemir Roque Tossato, Fernando Dias 13 

Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Jacira Freitas, Juvenal Savian Filho, Tiago Trajan. 14 

A – EXPEDIENTE. O professor Ivo solicita a inclusão de dois pontos de pauta: afastamento 15 

internacional da professora Lúcia Rocha Ferreira e afastamento internacional do professor Maurício 16 

Pagotto Marsola. Pede ainda para reordanar os pontos da pauta tendo em vista a otimização dos 17 

trabalhos. 1 – Aprovação de ata da reunião de 29/06/2017: Em regime de votação, a ata foi 18 

aprovada por unanimidade. 2 – Informes: Chefia de Departamento - Aposentadoria da professora 19 

Juliana Peixoto a partir de 01/06/2017. Pedido de desculpas para a professora Marisa Russo 20 

Lecointre, que passou pelo transtorno de não ter sala de aula mobiliada para o início de seu curso. 21 

Agradecimento a professora Izilda Cristina Johanson por alertar para os erros/equívocos no quadro 22 

de representações. Agradecimento ao professor André Carone, que graciosamente fez cópias da 23 

chave da sala 153 (chefia e coordenações). Pedido de esclarecimento do professor Alexandre 24 

Carrasco sobre o mandato da coordenação da Pós-Graduação e dos procedimentos futuros para os 25 

próximos mandatos. Saída de féria do professor Ivo entre 20 de novembro e 04 de dezembro, que 26 

será substituído pelo professor Alexandre durante o período. Aviso sobre o curso do professor Silvio 27 

Rosa: Scripta - Laboratório de Leitura, Tradução e Escrita e Grupo de Pesquisa Filosofia, Literatura e 28 

Sociedade. Alerta para a importância do registro de todas as nossas atividades (tendo em vista a 29 

divulgação e agenciamento de informações para relatórios institucionais). Notícias sobre o 30 

ensalamento: no que concerne às salas de aula, segunda-feira e sexta-feira são os dias menos 31 

solicitados; quinta-feira, o mais. Sobre o orçamento da universidade: sem recursos por ora para 32 

compra de novos mobiliários. Os móveis comprados com recursos de 2014 foram para o setor 33 

administrativo e departamentos mais desprovidos, assim como o mobiliário recebido da Receita 34 

Federal em doação. Departamento com mais mobiliário ou mobiliário novo provavelmente tiveram 35 

projetos como fontes de recursos. Continuará faltando assim uma mesa em cada gabinete. Envio do 36 

histórico da reforma do arco (iniciada em 2014) para a ciência de todos das etapas da obra. Os 37 

gastos com energia elétrica continuam elevados, donde a necessidade de economia. Licitação para 38 

pessoal de limpeza para o Arco em curso. Retirada de material de docentes na sala de pesquisa até 39 

o final do próximo mês. O material que permanecer na sala será doado para a biblioteca ou para 40 

alunos. Coordenação do Curso (informes): O professor André informa que os recursos para a 41 

assistência estudantil foram reduzidos e que há uma tentativa de manter os auxílios aos estudantes 42 

e o bandejão sem aumento de preço até o final do ano. A professora Patrícia solicita que os 43 

professores controlem atentamente a frequência dos alunos, esclarece que há impacto no auxílio de 44 

verba destinados ao discentes, pois os alunos que repetirem por nota não perdem o auxílio já os 45 

repetentes por falta sim. O professor André traz informes sobe o ENADE, narrando que a 46 

coordenação trabalhou com lista com vícios, e esclarece que devido o tempo demandado para as 47 
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inscrições, não conseguiu ter um contato direto com os alunos até o momento. Por fim, ressalta a 48 

importância dos alunos fazerem a prova e a necessidade de conscientização dos alunos para evitar 49 

boicotes. Pós-Graduação (informes): O professor Luciano Gatti relata que houve reunião 50 

extraordinária referente a avaliação quadrienal CAPES. Embora tivesse chances de alcançar a nota 5, 51 

a nota 4 do Programa foi mantida. O professor Marcelo Carvalho expôs três problemas objetivos no 52 

relatório do Programa: i) relatório não estavam claros e as informações eram confusas; ii) falta 53 

consolidar o Programa, com inserção significativa no âmbito nacional e internacional, e iii) número 54 

significativo de docente constava no relatório com produção zerada, o que fez com que a mediana 55 

da produção docente se enquadrasse abaixo da de um Programa de nota 3. Decidiu-se, na 56 

sequência, que será realizada uma reunião da CEPG com o Colegiado, afim de elaborar um plano de 57 

trabalho para próximos anos. B - ORDEM DO DIA. Procedimentos: formulários, cartas convite etc 58 

(formulário a ser disponibilizado na página do departamento). Importância da presença para 59 

esclarecer eventuais dúvidas (afastamentos obedecem aos interesses do curso). 3) Afastamento 60 

nacional: professor Alexandre Carrasco (11 a 22 de setembro, para  presidir banca de concurso 61 

público, na Universidade Federal Fluminense). 4) Afastamento nacional: professor Edson Luís de 62 

Almeida Teles (de 12 a 14 de setembro, para participar do II Colóquio Internacional do Grupo de 63 

Pesquisa Crítica e Subjetividade, na UFES). 5) Afastamento nacional: professor Eduardo Kickhöfel 64 

(17 e 18 de outubro, para participar de colóquio), 6) Afastamento nacional: professor Francisco de 65 

Ambrósio Pinheiro Machado (de 25 a 29 de agosto, para participar banca de defesa, e da "I Jornada 66 

de tradução de textos filosóficos", no Departamento de Filosofia, da UFG). Aprovado ad referendum; 67 

de 17 a 20 de outubro, para participar do XIII Congresso Internacional de Estética, na Faculdade de 68 

Filosofia e Ciências Humanas, da UFMG), 7) Afastamento nacional: professor Henry Martin Burnett 69 

(de 20 a 22 de setembro, para consultoria ad hoc no XXVIII Seminário de Iniciação Científica da 70 

Universidade Federal do Pará). 8) Afastamento nacional: professor Ivo da Silva Júnior (19 de 71 

setembro, para participar do Seminário Direito e resistência, do PET de Direito da UFSC). 9) 72 

Afastamento nacional: professora Izilda Cristina Johanson (de 12 a 14 de setembro, para participar 73 

do II Colóquio Internacional do Grupo de Pesquisa Crítica e Subjetividade, na UFES). 10) 74 

Afastamento internacional: professora Lúcia Rocha (de 7 a 14 de outubro, para conferências e 75 

reuniões na Faculdade de Filosofia, da Universidade de Laval, Canadá). 11) Afastamento nacional: 76 

professor Luciano Gatti (de 27 a 30 de setembro, IX Congreso Internacional de Teoría e Historia del 77 

Arte / XVIII Jornadas –Centro Argentino de Investigadores de Arte, Buenos Aires, Argentina; de 17 a 78 

20 de outubro, para participar do XIII Congresso Internacional de Estética, na Faculdade de Filosofia 79 

e Ciências Humanas, da UFMG); 12) Afastamento nacional: professora Marisa Russo (21 e 22 de 80 

setembro, para conferência no Programa de Pós-graduação em Química, da UFPR; 17 e 18 de 81 

outubro, para mesa de debates no III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência, na Faculdade 82 

de Ribeirão Preto, da USP). 13) Afastamento internacional: Maurício Pagotto Marsola (para os 83 

meses de setembro e outubro, para responder por um seminário, na Faculdade de Filosofia, da 84 

Universidade de Laval, Canadá). 14) Afastamento nacional: professor Paulo Fernando Tadeu (de 12 85 

a 14 de setembro, para participar do V Congresso da Associação Latino-americana de Filosofia 86 

Antiga, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ). 15) Afastamento internacional: professora 87 

Rita Paiva (de 01 de fevereiro a 02 de março de 2018, para seções de trabalho no Centre Edgar-88 

Morin, no Institut Interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, França). Os afastamentos 89 

nacionais e internacionais, pontos de 8 a 20, foram aprovados por unanimidade. 16) Sala de estar 90 

(n. 20) / Sala de pesquisa: contribuição de R$ 100,00 por docente, contribuição voluntária, para 91 

compra de sofá de 3 e 2 lugares e, em havendo sobra de dinheiro, cadeiras plásticas para a sala de 92 

pesquisa. O professor Sandro se responsabilizou de arrecadar ao dinheiro até o dia 10 de setembro 93 

e comprar os móveis. Em regime de votação, aprovado por unanimidade. 17) Biblioteca: 94 
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voluntariado de alunos: o professor Jamil relata que a biblioteca precisa de voluntários para 95 

catalogar os livros doados e propõe que os alunos tenham interesse seria atribuída no máximo 50 96 

horas como atividade complementar. Em regime de votação, a proposta foi aprovada por 97 

unanimidade. 18) Concurso público: vaga para professor: após ponderações sobre o destino da 98 

vaga (para a área de antiga, moderna, ética e filosofia política ou teoria do conhecimento), aprovou-99 

se a manutenção da vaga para área de filosofia antiga por 15 votos a favor, 1 voto em contrário e 6 100 

abstenções. O professor Ivo sugeriu Reunião extraordinária, dia 31 de agosto, para tratar dos 101 

encaminhamentos do concurso. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento deu por 102 

encerrada a reunião, às 13h55, e, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do 103 

Departamento de Filosofia, lavrei a presente a apresente ata que será assinada por mim e pelos 104 

demais presentes. Guarulhos, 28 de agosto de 2017. 105 


