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

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  2 

No primeiro dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do 3 

Departamento de Filosofia, às quatorze horas, na sala 109 do Campus Guarulhos, para discutir e 4 

deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, Alexandre de 5 

Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de 6 

Macedo, Claudemir Roque Tossato, Edson Luís de Almeida Teles, Francisco de Ambrosis Pinheiro 7 

Machado, Ivo da Silva Junior, Izilda Cristina Johanson, Jacira de Freitas, Juvenal Savian Filho, Marcelo 8 

Silva de Carvalho, Mauricio Pagotto Marsola, Plínio Junqueira Smith, Tales Afonso Muxfeldt 9 

Ab'sáber, Tiago Tranjan. Ausências Justificadas: Cesar Ribas Cezar, Jamil Ibrahim Iskandar, Rita de 10 

Cássia Souza Paiva, Marisa Russo Lecointre, Patricia Fontoura Aranovich, Silvano De Oliveira Brito, 11 

Erika Cristina Damião Da Cruz. EXPEDIENTE. O professor Ivo iniciou a reunião propondo a inclusão 12 

dos seguintes pontos de pauta: Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado de Filosofia 13 

para o próximo semestre, Renovação de acordo de cooperação entre a Unifesp e a Universidade 14 

de Laval, Critérios de seleção e possível indicação de professores(as) visitantes e Renovação do 15 

convênio de monitoria (Bolsa BIG). Em regime de votação, a inclusão dos pontos foi aprovada por 16 

unanimidade, com a ressalva, no tocante à renovação do acordo de cooperação, de que o professor 17 

Maurício, ainda não presente, estivesse na reunião.  A -EXPEDIENTE.. 1- Aprovação da Ata de 18 

06/12/2017. Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. B -INFORMES. Chefia de 19 

Departamento. Aula Inaugural: O professor Ivo informou que a aula inaugural do Curso será 20 

ministrada pela professora Olgária Matos no dia 05/03/2017. Memorando ao ConPessoas – ref. 21 

Ausência injustificada do professor Fernando Dias Andrade. O professor Ivo informou que o 22 

professor Fernando recebeu uma ausência injustificada em uma das reuniões do Colegiado, e que 23 

por conta disso foi elaborado um memorando direcionado ao ConPessoas solicitando maiores 24 

esclarecimentos sobre este fato. Informou ainda que, por se tratar de um servidor estudante, o 25 

professor Fernando tem direito ao horário diferenciado de trabalho. Após discussões, o colegiado 26 

propôs como encaminhamento que o professor Fernando formalize sua situação como servidor 27 

estudante junto ao Departamento de Filosofia, encaminhando a cada semestre a grade curricular e 28 

documentos comprobatórios de matrícula. SEI! – Sistema Eletrônico de Informação.  O professor 29 

Ivo informou que o SEI! está sendo implantado em todas as instituições federais e explicou que o 30 

sistema facilita as tramitações de documentos e processos, já que tudo passará a ser feito por via 31 

eletrônica. Mencionou que houve uma portaria da Reitora, em meados de novembro, que escalona 32 

a implementação do Sistema: os memorandos desde então devem ser feitos por essa via. Informou 33 

ainda que participou de um curso introdutório ao SEI no dia 29/01 e que o sistema está sendo 34 

implantado aos poucos, de modo que, doravante, todos os memorandos devem tramitar via SEI! Por 35 

fim, informou que todos os docentes já estão incluídos no SEI! Substituição do Prof. Cesar Ribas 36 

Cezar junto à Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD. O professor Ivo informou que o 37 

professor Cesar solicitou substituição de sua suplência junto à CAD e que esta vaga deve ser 38 

ocupada especificamente por um Professor Associado. Devido à ausência de Professores Associados 39 

que possam atender à solicitação do professor Cesar, informou a todos que, por hora, não há como 40 

efetivar a referida substituição. Calendário de reuniões do Colegiado de Filosofia para o próximo 41 

semestre. O professor Ivo informou que as reuniões ocorrerão no início de cada mês, em dias 42 

alternados da semana, com início às 09:30, exceto quando ocorrer uma coincidência com as datas 43 

das reuniões da Congregação. Por fim, informou as datas das próximas reuniões do Colegiado, que 44 

serão: 05/03 (segunda-feira), 03/04 (terça-feira), 02/05 (quarta-feira) e 08/06 (sexta-feira). Informes 45 

da Congregação. Convênios para estágio curriculares com empresas. O professor Ivo informou que 46 
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esta questão será pauta junto à Câmara de Graduação, e que, neste ano, oito empresas se 47 

apresentaram para estabelecer convênios junto à Unifesp. GT inclusão: O professor Ivo informou 48 

que, por ora, o GT Inclusão está sem representação estudantil. CPP – Pedidos de afastamentos da 49 

instituição. O professor Ivo informou que o texto aprovado na Congregação sugere uma discussão 50 

maior das novas regras propostas pela CPP, que propõe alterações nos encaminhamentos que serão 51 

dados aos pedidos de afastamento. Congresso Unifesp: O professor Ivo informou que a temática do 52 

congresso (“Saberes em Diálogo”) é ampla, com o intuito de contemplar todos os cursos do Campus. 53 

Deu igualmente outras informações gerais sobre o Congresso. Professores visitantes: O professor 54 

Ivo informou que cada Campus terá direito a dez professores visitantes, que serão distribuídos de 55 

acordo com a nota dos programas e número de alunos matriculados. Acrescentou que, por ora, há 56 

em curso a contratação de cinco professores que atuarão junto ao Centro de Línguas, que servirá ao 57 

Campus Guarulhos e, eventualmente, a alunos de outros campi. Congresso Luso-Afro-Brasileiro: O 58 

professor Ivo informou que, em junho, ocorrerá no Campus o Congresso Luso-Afro-Brasileiro, 59 

durante o qual os recursos do Campus estarão voltados prioritariamente para a realização do 60 

evento, e que o transporte em geral, inclusive para bancas, será um pouco prejudicado. Divisão 61 

ambiental: Resíduos sólidos. O professor Ivo informou que o Campus, por meio da Divisão 62 

Ambiental, efetivou uma parceria com uma cooperativa de Guarulhos com o intuito de realizar a 63 

coleta seletiva de resíduos sólidos. Acrescentou que foram instalados 15 conjuntos de lixeiras nos 64 

arredores do Campus, que há um local específico para descarte de óleo de cozinha e eletrônicos. 65 

Finalizou mencionando que será feita uma circular pela Direção Acadêmica especificando os 66 

procedimentos de descarte de materiais e repassando outras informações essenciais correlatas. 67 

Responsáveis legais pelo material do campus: O professor Ivo fez menção ao Sistema de Inventário 68 

Online, ressaltando a importância de manter o controle dos bens em poder do Departamento de 69 

Filosofia. Informou que o acesso ao sistema pode ser efetuado por meio da intranet, no menu que 70 

consta ao lado do pedido de solicitação de materiais. Orçamento de 2017: O professor Ivo informou 71 

que o Campus fechou o ano com todas as contas pagas e reconheceu o empenho dos servidores 72 

envolvidos mencionando que o trabalho orçamentário foi feito até o dia 31 de dezembro de 2017. 73 

Acrescentou que houve a contratação de uma nova empresa de limpeza para o Campus, e que o 74 

cronograma de limpeza dos espaços do Campus é estabelecido por ordem de um contrato. Cantina: 75 

O professor Ivo informou que a cantina retomará suas atividades no final do mês de fevereiro. 76 

Mencionou que houve um problema no contrato de licitação por conta de uma denúncia feita por 77 

um aluno por conta da não emissão de uma nota fiscal por parte da cantina quando o campus 78 

estava sem internet. Ressaltou que uma nova licitação leva tempo, e sugeriu a todos que procurem 79 

o setor responsável ou os fiscais de contrato caso haja qualquer problema. Recadastramento de 80 

veículos para utilização do estacionamento: O professor Ivo informou que haverá um 81 

recadastramento dos veículos dos docentes para utilização do estacionamento do Campus, e que 82 

todos devem procurar o Setor de Serviços Gerais para solicitar o novo crachá de autorização de 83 

entrada. Ressaltou que a segurança do Campus enviará um e-mail informativo especificando os 84 

procedimentos necessários para proceder com o referido recadastramento. Sistema Eletrônico de 85 

Informações – SEI! O professor Ivo informou sobre a exigência a nível federal para utilização do 86 

Sistema Eletrônico de Informação - SEI, cujo objetivo é facilitar e tornar mais transparentes os 87 

processos e seus fluxos. Mencionou que no dia 13 de novembro de 2017 foi expedida pela reitora 88 

uma portaria que formaliza o início da utilização do referido sistema e ressaltou a importância desta 89 

ferramenta na criação de uma memória documental institucional. Extinção de Cargos Públicos: O 90 

Prof. Ivo informou que foram extintos 60.000 cargos públicos federais, dentre os quais o de 91 

Secretário(a) Executivo(a). Salientou que não haverá possibilidade de contratação de servidores 92 

ocupantes deste cargo em caso de vacância pois houve congelamento das contratações, de modo 93 
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que não há previsão para reposição de técnicos administrativos. Salientou que há certo risco para a 94 

vaga pertencente ao Departamento de Filosofia, e que o prazo para nomeação de seu ocupante é 95 

abril de 2018. Reforma do Centro Acadêmico: O professor Ivo informou que a reforma do Centro 96 

Acadêmico do Campus foi concluída e que a entrega do local será realizada em breve. Aumento da 97 

cota de fotocópias: O professor Ivo informou que a cota de fotocópias para docentes aumentou de 98 

100 para 150 cópias. Coordenação do Curso: Reativação do Núcleo Docente Estruturante – NDE. O 99 

professor André informou que haverá necessidade de reativar o NDE, um núcleo composto por 3 100 

docentes que tem a função de auxiliar a Comissão de Curso nas discussões de questões pedagógicas 101 

relacionadas ao Curso. Acrescentou que este Núcleo deve ser composto por docentes que não 102 

pertençam à Comissão de Graduação. Informou ainda que eventualmente ocorrerá reuniões 103 

conjuntas junto com os professores da Comissão de Curso. Solicitou que, para a próxima reunião, o 104 

colegiado definisse três nomes para integrar o NDE. Pasta Verde: O professor André informou que 105 

houve alguns casos de alunos que entraram em contato com a Coordenação devido ao fato de 106 

terem concluído algumas disciplinas com boas notas mas com índices de presença em torno de 70 a 107 

72%, o que ocasionou suas reprovações. Ponderou que, a princípio, este problema pode ter 108 

ocorrido em decorrência da dificuldade que os docentes eventualmente encontram no ato de 109 

lançamento de faltas no sistema. Salientou que, muitas vezes, o cálculo de faltas é impreciso, o que 110 

pode acarretar em prejuízo para o aluno. Informou que irá emitir uma nota solicitando aos docentes 111 

do Departamento que se atentem mais nos lançamentos de faltas via sistema e salientou a 112 

importância de que todos mantenham guardados os registros físicos de presença para o caso dos 113 

alunos contestarem sua frequência. Área Básica de Ingresso – ABI: Foi informado que os alunos do 114 

quinto termo realizaram a escolha da modalidade de formação acadêmica e, contrariando a 115 

expectativa inicial, o índice de permanência de alunos foi superior a 50%, um resultado positivo se 116 

comparado ao do ano anterior. PIBIC: A professora Arlenice informou que, em virtude de um 117 

incidente envolvendo troca de pareceres de dois alunos, notou que os critérios de seleção de bolsa 118 

pelo PIBIC não estão muito claros aos docentes. Aproveitou a oportunidade para salientar que seria 119 

importante que o Departamento de Filosofia tivesse mais representatividade dentro da Comissão 120 

que trata de assuntos relacionados a estas bolsas. O professor Ivo, então, esclareceu que foi 121 

composto um GT para tratar exclusivamente de assuntos relacionados ao PIBIC e às concessões de 122 

bolsas, e que o assunto será abordado de maneira mais incisiva nesta instância. Pós-Graduação: 123 

Plataforma Sucupira: O professor Claudemir informou que o preenchimento da plataforma Sucupira 124 

deve ser realizado até o fim do mês de fevereiro e acrescentou que a servidora Daniela irá 125 

eventualmente entrar em contato com cada docente do Departamento para solicitar 126 

documentações, agendando uma reunião para abordar assuntos relacionados à plataforma. Por fim, 127 

com o intuito de otimizar o procedimento de preenchimento, salientou a importância de que cada 128 

docente mantenha seu lattes revisado e atualizado. Editais de bolsa de mestrado e doutorado: Foi 129 

informado que haverá dois editais de bolsa para a próxima reunião da Câmara de Pós-Graduação, 130 

sendo duas para mestrado e três ou, eventualmente, quatro, para doutorado. Bolsa para Pós-131 

doutorado: O professor Claudemir informou que teve início do processo de seleção de bolsa para os 132 

programas de Pós-doutorado, acrescentou que o edital será aberto no início de março e que haverá 133 

três semanas para que os candidatos enviem os materiais e dois ou três meses para avaliação da 134 

documentação. Bolsa Sanduíche: O professor Claudemir informou que o processo seletivo para 135 

bolsa sanduíche foi encerrado e que dois alunos foram contemplados com bolsas de 06 meses. 136 

Cessão de funcionários da Pós-Graduação para matrícula do SISU: Foi informado que a Direção 137 

Acadêmica solicitou a todos os Departamentos que cedessem funcionários para a matrícula do SISU, 138 

e que não houve cessão por parte de nenhum dos solicitados. Em continuidade, foi informado que o 139 

Prof. Fernando Atique enviou um e-mail à Direção Acadêmica informando que não há possibilidade 140 
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de ceder funcionários da Pós-Graduação, acrescentando ao exposto que há, ainda, necessidade de 141 

contratação de mais TAEs para suprir a demanda de trabalho. Petição contra a Universidade: O 142 

professor Ivo informou que no dia 19/12 a Direção Acadêmica do Campus encaminhou ao 143 

Departamento de Filosofia um e-mail redigido por uma procuradora federal sobre uma ação movida 144 

pela professora Marisa Russo contra a Universidade. Com relação à petição, esclareceu que se trata 145 

de uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência, cujo objeto da ação é a transferência da 146 

professora Marisa Russo do Departamento de Filosofia para o Departamento de Neurociências. 147 

Quanto ao embasamento do pedido, esclareceu que se fundamenta em assédio moral efetuado por 148 

colegas de Departamento. A ação é pública, de modo que o texto pode ser de conhecimento de 149 

todos. Relatou na sequência que a mensagem da procuradora à direção acadêmica trazia questões a 150 

serem esclarecidas, visando à defesa da Universidade nesse processo. O prazo para a entrega das 151 

respostas era oito de janeiro. Descreveu, na sequência, em linhas gerais o conteúdo da ação e o 152 

percurso realizado para a obter elementos para a referida resposta: contato com as servidoras Érika 153 

Damião e Daniela Gonçalves, assim como com os docentes que ocuparam os cargos de chefia e 154 

coordenação no período de 2009 em diante. Disse também que entrou em contato com a 155 

professora Marisa para informá-la de que a Universidade havia recebido a ação e esclarecer os 156 

próximos passos a serem tomados. Fez saber da reunião com o procurador federal lotado na 157 

Universidade, que auxiliou na organização das informações, que foram posteriormente 158 

encaminhadas pela direção acadêmica (e não pelo departamento) para a procuradora federal. 159 

Informou que, a partir do envio das informações, o processo segue um curso do qual o 160 

Departamento de Filosofia não mais participa. Acrescentou que a procuradora federal solicitou 161 

algumas testemunhas e que, segundo orientações da procuradoria na Universidade, todos os 162 

citados na ação deveriam ser indicados como testemunhas. O professor André manifestou seu apoio 163 

em defesa dos docentes que foram acusados no processo. A professora Izilda salientou a 164 

importância do apoio dos colegas do Departamento neste momento delicado e, juntamente com o 165 

professor Alexandre, fez um agradecimento ao professor André pela sua manifestação em defesa 166 

dos professores que foram acusados. O professor Plínio fez um agradecimento ao professor Ivo em 167 

virtude do excelente trabalho realizado em receber o processo num momento tão crítico e defender 168 

o Departamento de Filosofia com excelência. O professor Juvenal sugeriu que fosse redigida uma 169 

carta em apoio aos professores que foram acusados e se propôs a redigir uma minuta deste texto. 170 

Após as discussões, em regime de votação, a elaboração da carta foi aprovada por unanimidade. 171 

Elaborou-se, na sequência, no curso da reunião, o texto da carta, que ficou de ter a sua versão final 172 

apresentada ao colegiado antes de sua divulgação para os principais órgãos da universidade. 173 

Decidiu-se, por fim, que a divulgação da carta ocorrerá apenas após uma apreciação da 174 

procuradoria da Universidade. O professor Ivo lembrou ainda que, independente da ação, a 175 

professora Marisa tem, como todos os demais docentes, as mesmas prerrogativas, obrigações e 176 

deveres. Professores Visitantes: O professor Ivo mencionou que seria interessante pensar em 177 

critérios para seleção e nomes dos professores visitantes a serem contratados. A questão será 178 

discutida por e-mail e, havendo necessidade, será tratada presencialmente em reunião. Pedido do 179 

Prof. Maurício para renovação do pedido do acordo com Universidade de Laval (Canadá): O 180 

professor Maurício informou que se trata de um acordo universal entre as Universidades de 181 

colaboração internacional por intermédio de dois professores. Em regime de votação, todos os 182 

presentes deram o seu assentimento. Sem mais, eu, Rafael Ozeki, Assistente em Administração do 183 

Departamento de Letras, subscrevo esta ata. Guarulhos, 01 de fevereiro de 2018. 184 


