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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No primeiro dia do mês de julho, do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 3 

dezesseis horas e trinta minutos, na sala 111 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 4 

seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Breno Andrade Zuppolini, Cesar Ribas 5 

Cezar, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, Lucia Rocha 6 

Ferreira, Luciano Nervo Codato, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Fontoura Aranovich,  Paulo Fernando Tadeu Ferreira,  7 

Plínio Junqueira Smith,  Rita Paiva, Silvio Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab'sáber, Claúdio Emílio Donato Mathias, 8 

Gabriel Luiz Duccini e Erika Cristina Damião Da Cruz. Ausências Justificadas: Arlenice Almeida da Silva, Edson Luís De 9 

Almeida Teles e Sandro Kobol Fornazari. EXPEDIENTE - O professor Ivo solicita a inversão dos pontos de pauta 10 

Regulamento da Comissão de Curso e Eleição da Comissão de Curso e a inclusão de mais um ponto de pauta: “Relatório 11 

Mensal”. Em regime de votação, a inversão dos pontos e a inclusão foram aprovadas.  A - INFORMES - Chefia de 12 

Departamento – O professor Ivo refaz o histórico de discussão referente à confecção de um planejamento anual/mensal 13 

das atividades do corpo docente nas reuniões do departamento, das reuniões das Chefias com a Diretoria Acadêmica e 14 

informa que uma reunião com a reitora foi solicitada pela Direção Acadêmica com o objetivo de se ter maiores 15 

esclarecimentos sobre o Ofício de número 22. Coordenação do Curso – O professor André informa que os PPCs de 16 

Licenciatura e Bacharelado foram aprovados na Câmara de Graduação e na Congregação. A professora Patrícia informa 17 

que os docentes foram compreensivos com os alunos que tiveram problemas na obtenção do cartão da EMTU no início 18 

do semestre, seja em relação à frequência ou à avaliação. Informa também sobre o caso de um aluno do professor 19 

Breno, que havia cometido plágio no seu trabalho final e o encaminhamento dado. Pós-Graduação: O professor Ivo 20 

informa a pedido do professor Claudemir que a eleição para a coordenação do Curso de Pós-Graduação ocorrerá no 21 

início do segundo semestre. O professor Marcelo solicita que seja registrado que o corpo docente não foi mais 22 

convidado para as reuniões da CEPG e há um tempo não há informes substanciais na reunião de Colegiado. A professora 23 

Cecília faz um comentário na mesma direção. A professora Jacira informa que o Processo Seletivo realizado no primeiro 24 

semestre foi tranquilo. E que, doravante, na seleção para bolsas de estudos será considerado o projeto do candidato 25 

apresentado no momento da inscrição no Programa e não mais o texto de cinco páginas como se fazia. Sobre o registro 26 

do professor Marcelo, a professora Rita ponderou que os convites estão sendo feitos regularmente e que, salvo as duas 27 

últimas reuniões, os informes têm sido fornecidos nas reuniões do colegiado pelo professor Luciano. Insistiu ainda que 28 

deveria haver algum engano nas críticas tecidas, talvez algum desencontro de e-mails, visto o empenho da atual 29 

comissão em manter a comunicação com o colegiado. Por fim, acrescentou que  levará a questão para Coordenação da 30 

Pós-Graduação.  Laboratório – LELPRAT - O professor Sílvio comenta que, conforme acordado entre o Lelprat e a 31 

coordenação da Pós-Graduação, a página da Pós-Graduação, na sua versão em francês e em inglês, dever estar 32 

finalizada até o final de julho. Extensão - A professora Cecília informa que foi aprovada o projeto de extensão História, 33 

Ensinamento e Sabedoria, desenvolvido conjuntamente com o professor Jamil. O professor Paulo informa que serão 34 

disponibilizados documentos para apoio no preenchimento do cadastro do SIEX e partilha o e-mail 35 

extensãoeflch@unifesp.br, a ser utilizado inclusive para o envio de fotos de eventos finalizados. Com relação à 36 

curricularização da extensão, informa que por ora não há novidades. B - ORDEM DO DIA. Aprovação da ata da reunião 37 

ordinária de junho – Ata aprovada com ressalva do professor Alexandre Carrasco, que solicitou o registro de sua 38 
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ausência, devidamente justificada. Em regime de votação, ata aprovada por unanimidade.  Eleição da Comissão de 39 

Curso – A votação ocorreu no final da reunião. Os candidatos inscritos foram Lúcia Rocha Ferreira, Paulo Fernando 40 

Tadeu Ferreira e Sandro Kobol.  Decidiu-se que, por ad referendum, no curso do mês de julho, um novo edital para a 41 

realização de uma nova eleição, visando a preencher as vagas remanescentes, será publicado. Decidiu-se também por 42 

realizar uma reunião extraordinária para alterar o Regulamento da Comissão de Curso, de forma a adequá-lo ao 43 

Regumento da Pro-Grad e ao Regimento Geral da UNIFSP, em particular quanto à possiblidade de uma recondução dos 44 

membros da Comissão de Curso. Prorrogação dos mandatos da atual Comissão de Curso – Os mandatos da atual 45 

coordenação de curso serão prorrogados até a primeira quinzena de agosto (13/08). Em regime de votação a 46 

prorrogação foi aprovada por unanimidade. Semestre de pesquisa – Decidiu-se solicitar à Pós-Graduação proposta de 47 

formalização da carga horária de docência na Pós-Graduação, de forma a contemplar os grupos de pesquisa e as aulas 48 

ministradas.  Plano de trabalho – Decidiu-se, após ampla discussão, contestar a necessidade de entrega de um plano de 49 

trabalho e, em caso imperioso de sua necessidade, a padronização do mesmo.  Avalição da Orientação Acadêmica (1º 50 

semestre 2019) – Após considerações dos professores que participaram do projeto de orientação acadêmica chegou-se 51 

à conclusão de relativo êxito, em grande parte por conta a desistência dos alunos. Discutiu-se também a manutenção ou 52 

não do projeto no segundo semestre desse ano. Em regime de votação, com 4 abstenções, foi aprovada a não 53 

continuidade. Manutenção de decisões tomadas: dinâmica das reuniões – As decisões tomadas pelo Colegiado não 54 

poderão ser revogadas ou alteradas antes de sua implementação. Em regime de votação, aprovado por unanimidade. 55 

Afastamentos nacionais: professores Breno Zuppolini, Luciano Gatti e Paulo Ferreira. Em regime de votação, foram 56 

aprovados por unanimidades. Homologação do afastamento ad referendum do Edson Telles: Em regime de votação, foi 57 

aprovado por unanimidade. Afastamento internacional: professor Luciano Gatti. Em regime de votação, foi aprovado 58 

por unanimidade. A homologação da aprovação ad referendum de afastamento de pós-doc, de 02/09/2018 a 59 

01/03/2020 do professor Alexandre Ferreira. Em regime de votação, homologação aprovada por unanimidade. Sem 60 

mais, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. 61 

Guarulhos, 01 de julho de 2019. 62 
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