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

HUMANAS 2 

No terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às dez horas, na 3 

sala 104 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira 4 

Ferreira, Claudemir Roque Tossato, Ivo da Silva Júnior, Izilda Cristina Johason, Jamil Ibrahim Iskandar, Patrícia Fontoura 5 

Aranovich, Sílvio Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab’Saber, Rafael Kenji Ozeki. Ausências Justificadas: Arlenice Almeida da 6 

Silva, Cecília Cavaleiro, Cesar Ribas Cezar, Francisco Pinheiro Machado, Maurício Marsola, Rita Paiva, Sandro Kobol Fornazari. 7 

EXPEDIENTE. O professor Jamil solicitou inclusão de pedido de afastamento nacional à pauta da reunião, para ministrar 8 

palestra em Brasília nos dias 27 e 28 de novembro de 2018. O professor Silvio Rosa solicitou também inclusão de pedido de 9 

afastamento nacional à pauta, para participar de Colóquio em Brasilília, no período de 05 a 08 de dezembro de 2018. Em 10 

regime de votação, o colegiado aprovou as inserções de ponto de pauta. A – INFORMES.  Informes da Chefia: CEFIAI: o 11 

professor Ivo informou que a comissão está elaborando um relatório no qual deverão constar os nomes e as funções, 12 

claramente definidas, de todos os espaços interdepartamentais do Campus. Aproveitou o ensejo para ressaltar a importância 13 

de encaminhar as informações referentes ao LELPRAT à CEFIAI. E frisou que a elaboração de projetos no âmbito do 14 

Departamento é de extrema importância para que novos espaços sejam requeridos. LELPRAT: O professor Sílvio Rosa 15 

comentou que houve uma procura maior pelos cursos de idioma e tradução de textos em virtude da criação e da divulgação 16 

das atividades realizadas no LELPRAT e informou que o projeto conta, atualmente, com 240 alunos e que há perspectiva de, no 17 

próximo semestre, atingir a marca dos 350. Aproveitou a oportunidade para reforçar a todos os docentes do Departamento o 18 

convite para que participem do projeto do Laboratório oferecendo oficinas, minicursos ou organizando ciclos de conferências. 19 

O professor Tales sugeriu que as atividades do LELPRAT fossem cadastradas na extensão; o Prof. Silvio Rosa informou já houve 20 

esta vinculação, de modo que as atividades estão, inclusive, abertar ao público externo. Ranking das Universidades: o 21 

professor Tales informou que a Unifesp ficou em 17º lugar na categoria “Ensino” do Ranking de Universidades do Guia da 22 

Folha, embora tenha sido elencada como a 3ª melhor universidade do Brasil na categoria “Pesquisa”, ponderando que está 23 

informação está potencialmente equivocada. Mencionou que as avaliações do MEC não possuem peso tão alto quanto às 24 

opiniões dos avaliadores e que se pode extrair-se desse fato, dentre outros significados, o fato de que as atividades 25 

acadêmicas da Unifesp não estão sendo notadas ou divulgadas. Sugeriu que essa questão fosse encaminhada à Reitoria para 26 

fomentar discussões que possam sanar essa questão. Representação discente: o professor Ivo informou que não houve 27 

inscritos para representação discente junto ao Departamento, e que o edital será reaberto com novo prazo. A professora 28 

Patrícia solicitou a todos os presentes que divulguem a informação junto aos alunos. Professor Visitante: o professor Ivo 29 

informou que haverá uma reunião amanhã com todas as Chefias de Departamento para discutir aspectos relacionados à 30 

contratação dos professores visitantes e que a tentativa do Departamento de obter um segundo professor visitante 31 

permanece viva. Lembrou a todos que a proposta da Reitoria é que os professores visitantes realizem atividades voltadas ao 32 

Campus todo e informou que o andamento dos trâmites administrativos indicam que o processo seletivo será realizado, muito 33 

provavelmente, no próximo ano. Página do Departamento: O professor Tales Informou que durante a elaboração do site do 34 

Departamento surgiu a ideia de inserir um espaço reflexivo, similar a um editorial, contendo textos produzido pelos docentes 35 

do Departamento ou outros autores. Comentou que seria interessante haver reuniões constantes, talvez semestrais, sem 36 

pauta específica e cujo objetivo seria discutir aspectos pertinentes à Educação e ao ensino de Filosofia para fomentar a 37 

produção de material que pudesse ser inserido nesse espaço reflexivo. Ponderou que o Campus abriga uma diversidade de 38 

eventos acadêmicos e culturais, porém que o registro dessas atividades não permanece concentrado em apenas um local, e 39 

que a página teria, além do aspecto reflexivo, o papel de centralizar a divulgação dessas informações. Em seguida, apresentou 40 
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verbalmente a todos a estrutura da página do Departamento. Informes da Graduação: PAD: A professora Patrícia informou 41 

que a PROGRAD pretende controlar os estágios dos bolsistas de Pós-Graduação, e que, dentre outros mecanismos de controle, 42 

irão aplicar aos alunos de graduação um formulário de avaliação acerca do desempenho dos pós-graduandos, e em seguida 43 

apresentou a todos algumas propostas de perguntas a serem elencadas no formulário. Informou também que um outro 44 

mecanismo de controle estabelecido pela PROGRAD estabelece que os discentes deverão participar de um fórum PAD, a ser 45 

realizado durante o Congresso Acadêmico da Unifesp, e que a partir desta orientação os projetos da Pós-Graduação 46 

caminharão em paralelo com os do Graduação. Domínio Conexo: A professora Patrícia informou que os Departamentos de 47 

História e Pedagogia manifestaram interesse em sair do programa de domínio conexo em Filosofia, bem como opinaram no 48 

sentido de que todos os outros Cursos também deveriam deixar de integrar tal domínio. Salientou, entretanto, que não notou 49 

nenhum tipo de movimentação por parte dos outros Departamentos acerca dessa questão. A professora Izilda propôs que o 50 

Domínio Conexo fosse pautado em reunião de Colegiado para que o Departamento pudesse se posicionar mais claramente 51 

sobre essa questão. O professor Ivo informou que este assunto será discutido em reunião extraordinária de Departamento de 52 

Filosofia a ser realizada, muito provavelmente, no mês de novembro. Grade de disciplinas para o 1º semestre de 2019: A 53 

professora Patrícia informou que a grade está quase finalizada, mas que ainda há alguns ajustes a serem feitos. Mencionou 54 

que há muitas disciplinas eletivas disponíveis e elogiou as atividades da equipe do LELPRAT, que trabalha arduamente sem que 55 

o projeto carregue em seu bojo atribuição de carga didática. Mencionou que, em conversa com o Prof. Paulo, surgiu a ideia de 56 

que o projeto entre como disciplina eletiva sem atribuição de carga didática ou que seja criado um nome de discipina 57 

vinculada a uma eventual disciplina eletiva de alguma área da Filosofia. A professora Izilda sugeriu que o projeto do 58 

laboratório seja cadastrado como atividade de extensão, de modo que todas as atividades, consequentemente, constem como 59 

extensionistas. Evasão dos alunos: A professora Patrícia sugeriu que fosse pautado em reunião do colegiado o problema de 60 

evasão dos alunos, ressaltando que um dos fatores primordiais que desencadeiam essa questão é a dificuldade dos alunos 61 

acompanharem o conteúdo do curso. Explicou que não há um curso de recepção, nivelamento e adaptação do aluno 62 

ingressante e ponderou que a adaptação dos alunos deve estar vinculada a aspectos de leitura e interpretação de textos. 63 

Sugeriu, então, a realização de uma reunião do colegiado para discutir esse tema. A professora Izilda mencionou que o PPC 64 

está sendo alterado e que esta seria uma oportunidade interessante para criar um curso nesses moldes. O professor Sílvio 65 

sugeriu que fosse discutida a possibilidade de instaurar um projeto piloto de maneira que professores possam manifestar 66 

interesse em disponibilizar atividades em comum acordo com os alunos que abordem a temática de leitura, interpretação e 67 

escrita de textos. A professora Patrícia informou que já realizou uma oficina de escrita com os alunos e que foi possível notar 68 

melhora expressiva nos textos que eram apresentados. A professora Izilda propôs uma discussão mais aprofundada acerca de 69 

um projeto de curso que venha a contribuir para essa questão da dificuldade de leitura, interpretação e escrita de textos dos 70 

alunos, de modo a constar inclusive no projeto pedagógico do curso de bacharelado e de licenciatura. Salientou que essas 71 

discussões devem ser realizadas coletivamente, de modo a contribuir de maneira positiva para a comunidade acadêmica. O 72 

professor Ivo propôs como encaminhamento a realização de duas reuniões extraordinárias de colegiado para discutir e 73 

deliberar sobre este assundo. O colegiado aprovou a proposta e as reuniões ficaram agendadas para os meses de outubro e 74 

novembro de 2018. Aulas no período da tarde: A professora Patrícia informou que muitos alunos da Pós-Graduação estão 75 

questionando a possibilidade dos Cursos serem ministrados no período da tarde, tendo em vista que muitos trabalham e 76 

encontram dificuldades em conciliar suas agendas. O professor Claudemir informou que o Programa de Pós-Graduação em 77 

Ciências Sociais oferece aulas à tarde, e que os outros Departamentos do Campus também podem manifestar interesse. 78 

Informes da Pós-Graduação: Processos seletivos – Mestrado e Doutorado: O professor Claudemir informou que os processos 79 

seletivos para mestrado e doutorado já estão com edital aberto. Regimento de Pós-Graduação: o professor Claudemir 80 
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informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação finalizou a elaboração de seu regimento e que caberá a cada Câmara efetuar a 81 

revisão do texto. Acrescentou que na reunião de agosto de 2018 houve um ponto bastante polêmico, que versava sobre 82 

exigência de comprovacão de proficiência em Língua Inglesa até a data da defesa. Por fim, explicou que caberá a cada 83 

programa definir seus critérios de avaliação.  Avaliação de bolsas para a Pós-Graduação: O professor Claudemir informou que 84 

na próxima reuniao da CPG será discutida a questão da avaliação para as bolsas de Pós-Graduação e que normalmente é 85 

adotado o sistema de um representante por linha de pesquisa, porém ressaltou que há possibilidade de formular outros 86 

modelos e formar comissões com o intuito de discutir essa questão. Por fim, mencionou a importância de repensar critérios 87 

para seleção de bolsas, atrelando-os à questão das entradas duas vezes ao ano. Desistência de alunos: O professor Claudemir 88 

informou que há um índice bastante alto de desistência de alunos e reforçou a importância de fomentar a discussão do 89 

assunto no Departamento. Número limite de orientandos: o professor Claudemir informou que a Pró-Reitoria está cogitando a 90 

possibilidade de exigir que orientador tenha um número limite de orientandos e sugeriu que haja maior participação e atuação 91 

dos integrantes das Comissões que analisam as bolsas de estudo. CAPES PRINT: o professor Claudemir adiantou um dos 92 

informes da Pós-Graduação, informando que na penúltima reunião dos Conselhos da Câmara de Graduação o pedido da CAPES 93 

PRINT havia sido negado, porém que a Unifesp interpôs recurso e conseguiu aprovação do pedido. B - ORDEM DO DIA: 94 

Aprovação da ata da reunião ordinária de 11/09/2018: Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 95 

Homologação da Proposta de Credenciamento de Professor Externo: o professor Ivo informou que a minuta da proposta de 96 

credenciamento de Professores Externos foi alterada conforme se discutiu na reunião anterior e a submeteu para 97 

homologação. Em regime de votação, a proposta foi homologada por unanimidade. Cancelamento do pedido de afastamento 98 

nacional do Professor Edson Telles aprovado na última reunião: O cancelamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação de 99 

afastamentos nacionais dos professores Francisco, Jamil Ibrahim Iskandar e Silvio Rosa Filho: Em regime de votação, os 100 

afastamentos dos Professores foram aprovados por unanimidade. Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, assistente em 101 

administração, subscrevo esta ata. Guarulhos, 10 de outubro de 2018.  102 

Alexandre de Oliveira Ferreira           103 

Claudemir Roque Tossato            104 
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Sílvio Rosa Filho             109 

Tales Afonso Muxfeldt Ab’Saber           110 


