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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 vigésimo sexto dia do mês de setembro, do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

Filosofia, às dez horas e quinze minutos, na sala 306 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos 4 

assuntos a seguir. Presentes: Ivo Da Silva Junior, Jamil Ibrahim Iskandar, Luciano Ferreira Gatti, Patrícia Fontoura 5 

Aranovich, Paulo Fernando Tadeu Ferreira,  Rita Paiva, Sandro Kobol Fornazari e Erika Cristina Damião da Cruz. 6 

Ausências Justificadas: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Cecília Cintra Cavaleiro de 7 

Macedo, Cesar Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Rodnei Antonio do 8 

Nascimento, Tiago Trajan. EXPEDIENTE – INFORMES - Chefia de Departamento: i) o professor Ivo informa que o 9 

processo para abertura do concurso para o preenchimento de vaga na área de filosofia antiga foi devidamente aberto; 10 

ii) informa que o professor Cesar trará na próxima reunião do colegiado informes do CAD; iii) enfatiza os informes 11 

envidados pela direção acadêmica sobre o problema de bombeamento de água (que atinge em particular o terceiro 12 

pavimento do prédio principal), a necessidade de economia de energia elétrica e a situação financeira do campus. 13 

Quanto ao primeiro problema, faz saber que medidas estão sendo tomadas. iv) registra agradecimento ao professor 14 

Sandro que organizou a arrecadação de recursos junto aos docentes e adquiriu o sofá para sala de estar; v) avisa da 15 

existência da arrecadação de recursos para recompor os espaços verdes do campus. De 21 a 31/12, por meio da 16 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaca-verde, depósitos podem ser feitos. O objetivo é arrecadar até um mil e 17 

quinhentos reais. Até o presente momento, trezentos e trinta reais foram doados. De 11 a 29/09, poderão ser feitas 18 

doações de mudas para os canteiros do campus (contato com Divisão Gestão Ambiental, 5576-4848, voip 6185); vi) 19 

informa que o departamento não conseguiu em tempo hábil fazer cumprir as providências prometidas pelo NAE e pela 20 

direção acadêmica para solução de problema relatado pela professora Lilian Santiago à chefia e ao NAE; pede, portanto, 21 

desculpas à professora e incumbe-se de obter um resposta da direção acadêmica. Coordenação do Curso: A professora 22 

Patrícia informa que o processo de opção do ABI será simplificado esse ano, tendo sido realizadas alterações para 23 

agilizar o processo. Existe uma restrição de mudança de turno depois da opção. Para que os alunos não sejam 24 

prejudicados, foi encaminhada à PROGRAD um pedido de solução. A professora Rita evidencia a preocupação da Câmara 25 

de Graduação com a pressão da PROGRAD pelo término da opção do ABI, pois poderia esvaziar o bacharelado, e ressalta 26 

que a Câmara está empenhada na manutenção do ABI. A professora Patrícia informa que o Dia Aberto será realizado no 27 

dia 25/10, permitindo que os alunos das escolas de ensino médio da região visitem o campus Guarulhos; os alunos de 28 

Cursinhos da região também serão convidados. Haverá uma apresentação conduzida pela Direção Acadêmica no 29 

anfiteatro; na sequência, cada curso terá uma sala temática, sendo que, no nosso caso, serão convidados(as) um(a) 30 

aluno um(a) egress(a) um(a), um(a) da licenciatura, um(a) que faça iniciação científica e, por fim, um(a) que já esteja na 31 

pós-graduação, para dialogar sobre o curso de filosofia com o público. Pós-Graduação: O professor Luciano informa que 32 

assumiu a organização do processo seletivo para ingresso no Programa. O edital de abertura do processo seletivo será 33 

publicado dia 27 de outubro e as inscrições ficarão abertas até 17 de outubro. Como no ano passado, haverá avaliação 34 

de projetos feita por todos, provas de línguas e redação e entrevistas. Avisa ainda que encaminhará ao corpo docente 35 

um convite para compor a Comissão de Avaliação. Informa também que já terminaram as inscrições para que alunos do 36 

Programa concorreram a duas bolsas de doutorado e duas de mestrado. Há uma comissão avaliadora para cada uma das 37 

modalidades. Sobre a avaliação da capes, informa que haverá uma reunião da CEPG aberta a todos, visando a preparar 38 

um debate no colegiado, com a finalidade de pensar na avaliação recebida pelo Programa (dia 31/10, às 10h30) e, 39 

igualmente, para se discutir o ingresso de docentes externos ao Programa. B - ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da 40 

reunião de 28/08/2017 e 31/08/2017: Em regime de votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. Sala de estar 41 

/ Sala de pesquisa – O Prof. Ivo sugere que continue a ser mobiliado as salas pois infelizmente não há previsão de 42 

quando esse recurso será disponibilizado pela instituição. Em comum acordo, será elaborado uma lista de prioridades 43 

com as demandas e levantamento de valores e na próxima reunião apresentado. Afastamento internacional: professor 44 

Ivo da Silva Júnior, para participação da I Biennale Nietzscheana, de 15 a 17 de novembro. Em regime de votação, o 45 

afastamento foi aprovado por unanimidade. Sofia: a professora Izilda solicitou que na reunião do colegiado se 46 

deliberasse por encaminhar à organização do Sofia mensagem de reconhecimento do departamento pelo evento 47 

realizado. A sugestão foi acolhida por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento deu por 48 

encerrada a reunião, às 12h00, e, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento de 49 

Filosofia, lavrei a presente a apresente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. Guarulhos, 26 de 50 

setembro de 2017.  51 

Ivo Da Silva Junior        52 

Jamil Ibrahim Iskandar        53 

Luciano Ferreira Gatti        54 

Patrícia Fontoura Aranovich       55 

Paulo Fernando Tadeu Ferreira       56 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaca-verde
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Rita Paiva         57 

Sandro Kobol Fornazari       58 

Erika Cristina Damião da Cruz       59 


