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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 sétimo dia do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 3 

dezesseis horas e quinze minutos, na sala 115 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a 4 

seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, Cesar Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Ivo Da Silva Júnior,  Izilda 5 

Cristina Johanson, Jacira de Freitas, Lúcia Rocha Ferreira, Luciano Nervo Codato, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia 6 

Fontoura Aranovich,  Silvio Rosa Filho, Tiago Tranjan, Gabriel Luiz Duccini e Erika Cristina Damião Da Cruz. Ausências 7 

Justificadas: Alexandre Carrasco,  André Medina Carone, Breno Andrade Zuppolini, Cecília Cintra Cavaleiro De Macedo, 8 

Jamil Ibrahim Iskandar, Rita Paiva, Tales Afonso Muxfeldt Ab'sáber. EXPEDIENTE – A chefia do Departamento de Filosofia 9 

solicita a inclusão de dois pontos de pauta: indicação de comissão para eleição da Comissão de Curso e afastamento 10 

nacional da Profa. Izilda Johanson. A - INFORMES - Chefia de Departamento – O professor Ivo relata que durante o 11 

Congresso Acadêmico, ocorrido essa semana, houve aulas e atividades do Programa de pós-graduação realizadas, sendo 12 

que quaisquer atividades estavam suspensas para possibilitar a participação de todos no evento. O professor Claudemir 13 

encaminhou um ofício, via SEI, com pedido de desculpas à Direção Acadêmica, à Câmara de Graduação e à Chefia do 14 

Departamento. O professor Marcelo, que ministrava uma atividade, esclareceu o ocorrido e ressaltou que enviou uma 15 

carta à Direção Acadêmica sobre o fato. A professora Lúcia, que representou o Departamento na Comissão 16 

Organizadora do Congresso, disse que o Congresso foi muito bem sucedido, com mais de 1200 inscritos e 17 

aproximadamente 350 trabalhos apresentados por alunos de Graduação e Pós-Graduação. Coordenação do Curso - A 18 

professora Patrícia relata que os PPCs do Bacharelado e Licenciatura foram avaliados na reunião do CEPAP, que 19 

demandou a revisão de alguns pontos do Projeto. Mesmo tendo de passar por alterações, os PPCs devem continuar o 20 

seu percurso, devendo ser apreciado na próxima reunião da Congregação da Escola. Com relação aos demais cursos, 21 

apenas o de Pedagogia alterou o seu PPC, excluindo da grade do primeiro termo o Domínio Conexo Obrigatório e 22 

fazendo com que continue a ser ministrado até 2020 o DC para os quatro cursos do campus. O professor Marcelo chama 23 

a atenção para o fato de que a alteração na grade da graduação é relativamente simples e sugere que a discussão seja 24 

iniciada na próxima reunião do colegiado. Laboratório – LAVE – O professor Sílvio informa que a Coordenação do LAVE 25 

será conjunta e na forma de rodízio anual, entre ele e o professor Marcelo Moreschi. Ressalta que as aberturas dos 26 

editais passarão a ser bimestrais, de modo a se adequar mais facilmente às demandas. Por fim, informa que a revista 27 

dos estudantes de Filosofia foi contemplada no último edital, com a proposta de registrar entrevistas de curta duração 28 

com os professores do Departamento de Filosofia referente às suas pesquisas, para, posteriormente, realizar entrevistas 29 

mais longas sobre as trajetórias acadêmicas de cada um. B - ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião ordinária 30 

de 09/05/2019 – Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Planejamento mensal das atividades 31 

docentes – O professor Ivo explica que o ofício da reitora anexado à pauta foi encaminhado a todos os departamentos 32 

da Universidade, como meio de explicitar a necessidade de apresentação de Plano de Trabalho Mensal pelo corpo 33 

docente. Nessa mesma direção, a Diretoria Acadêmica já havia iniciado uma discussão sobre o assunto com os chefes de 34 

departamento, haja vista a ocorrência de investidas de órgãos de controle externo.  Após ampla discussão do tema, 35 

evidenciou a importância do planejamento ser padronizado, no qual deverá ser exposto desenvolvimento de trabalho a 36 

médio e longo prazo (textos e livros), grupos de pesquisa e projetos. Por fim, deu-se o seguinte encaminhamento: o 37 

professor Ivo levará para a Congregação de 04 de julho a posição departamento, qual seja, a importância de um 38 
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planejamento padronizado que contemple a natureza de nossa atividade que impede uma quantificação detalhada. 39 

Decidiu-se também que se discutirá na próxima reunião do colegiado o semestre livre para pesquisa. Afastamentos: 40 

afastamento nacional da Professora Izilda Johanson para Universidade Federal de São Carlos (de 12 a 14/06); 41 

afastamento para Pós-Doutorado do Professor Alexandre Ferreira, na Universidade de Santa Maria (de setembro/19 a 42 

março/20). Em regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. Indicação de Comissão para 43 

Eleição da Comissão de Curso: Foram indicados para compor a comissão: os professores Marcelo Carvalho e Jacira de 44 

Freitas, a servidora Érika e o discente Gabriel Duccini. Em regime de votação, as indicações para a Comissão eleitoral foi 45 

aprovada por unanimidade. Sem mais, eu, Érika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento 46 

de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 07 de junho de 2019. 47 
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