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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA DA 1 

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. Ao terceiro dia do mês de junho de 2013, às 10:30 horas, 2 

reuniu-se o Colegiado do Curso de Filosofia e representante discente, por convocação da 3 

Coordenação do Curso de Filosofia. Presentes: Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra 4 

Cavaleiro Macedo, Claudemir Roque Tossato, Henry Martin Burnett Junior, Izilda Cristina 5 

Johanson (coordenadora do curso), Luciano Ferreira Gatti, Marcelo Silva de Carvalho, Olgária 6 

Chain Feres Matos, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, Rita de Cássia Souza Paiva, Tales Afonso 7 

Muxfeldt Ab’Saber e Tiago Tranjan. Ausente os discentes representantes do Curso de Filosofia: 8 

Vinícius Pacheco Parise de Lima. Ausências justificadas: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, 9 

Alexandre de Oliveira Ferreira, André Medina Carone, Cesar Ribas Cezar, Cristiane Nascimento, 10 

Edson Luís de Almeida Teles, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Fernando Dias Andrade, 11 

Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Júnior, Juvenal Savian, Patrícia Fontoura 12 

Aranovich, Jacira de Freitas, Jamil Iskandar, Juliana Peixoto, Lucia Rocha Ferreira, Lilian 13 

Santiago, Luciano Codato, Marisa Russo Lecointre, Maurício Pagotto Marsola, Pedro Santos, 14 

Plínio Junqueira Smith, Rodnei Antônio do Nascimento, Sandro Kobol Fornazari, Sérgio Xavier 15 

Araújo e Silvio Rosa Filho. Pauta: 1. Discussão das últimas resoluções da Pró Reitoria de 16 

Graduação com respeito às semanas eletivas e suas implicações; 2. Opções de plantas de 17 

adaptação do prédio do Torricelle; 3. Atualização dos nomes dos representantes nas diversas 18 

Comissões da EFLCH; 4. Comissão de estágio/licenciatura; 5. Prodocência 2013 (21/5) - 19 

decisão sobre participação nesse programa; 6. Colóquio interno prodocência (13/6); 7. 20 

Organização de livros dos professores do departamento; 8. Informes: a) Previsão da 21 

mudança para o Torricelle; b) Proposta Ung; c) Semana de calouros, abertura oficial do 22 

semestre letivo na EFLCH, aula inaugural Depto Filosofia; d) Instauração e ativação da 23 

Câmara de Graduação. Presidência da reunião: Profa. Izilda Cristina Johanson. 1. Discussão das 24 

últimas resoluções da Pró Reitoria de Graduação com respeito às semanas eletivas e suas 25 

implicações – A Profa. Olgária Chain Feres Matos informa a respeito de resolução da Pró Reitoria 26 

de Graduação, a qual amplia o número de semanas letivas de 16 (situação atual) para 18 (a partir 27 

do primeiro semestre letivo de 2013). Defende a autonomia e flexibilidade de que gozam os 28 

docentes do Departamento de Filosofia para determinar a maneira como funcionam seus 29 

respectivos cursos, bem como a maneira de preencher as semanas letivas. Enfatiza, porém, a 30 

necessidade de que esse processo seja feito de maneira organizada, de modo que os alunos sejam 31 

sempre informados a respeito do calendário e das atividades do curso. Recomendou ainda que essa 32 

diretriz seja comunicada a todos os docentes do Departamento. 2. Opções de plantas de 33 

adaptação do prédio do Torricelle – A Profa. Izilda Cristina Johanson informa a respeito das 34 

duas opções de planta oferecidas para a adaptação do prédio do Torricelle. Esclarece que a 35 

Congregação deverá escolher uma das duas opções em reunião próxima, e pede que os demais 36 

professores manifestem suas preferências, para que seja possível avaliar a posição do 37 

Departamento. Faz circular, em fotocópia, as duas plantas possíveis. Após breve discussão com 38 

participação de diversos docentes, fica claro que não é possível formar uma opinião satisfatória a 39 

respeito do assunto apenas pela planta, sem uma visita de inspeção ao prédio do Torricelle. 40 

Levando esse problema em consideração, os professores decidem consensualmente que não estão 41 

em condições de escolher entre as duas plantas sugeridas, e que qualquer decisão a esse respeito 42 

deve ficar a cargo dos representantes na Congregação. 3. Atualização dos nomes dos 43 

representantes nas diversas Comissões da EFLCH – A Profa. Izilda Cristina Johanson informa 44 

a respeito da necessidade de substituir o Prof. Claudemir Roque Tossato como representante 45 

suplente do Departamento de Filosofia na Comissão de Infraestrutura. Feita a consulta aos 46 

professores presentes, nenhum se dispôs a assumir o cargo. A Profa. Izilda Cristina Johanson 47 

propõe então consultar outros professores, que não estavam presentes à reunião, a respeito da 48 

possibilidade de assumir o cargo mencionado. 4. Comissão de estágio/licenciatura – A Profa. 49 

Izilda Cristina Johanson propõe indicar um terceiro nome para compor, ao lado dos Profs. André 50 
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Medina Carone e Henry Martin Burnett Junior, a Comissão de Estágio e Licenciatura. Esclarece 51 

que todos os outros departamentos do Campus Guarulhos possuem representantes diferentes para a 52 

Câmara de Graduação e Câmara de Licenciatura, e que só o Departamento de Filosofia faz seu 53 

coordenador de curso acumular as duas funções. Em vista disso, propõe ainda que a representação 54 

da filosofia na Câmara de Licenciatura seja feita, não mais pela coordenação de curso 55 

(presentemente a cargo dela própria), mas pelos docentes que compõem a Comissão de Estágio e 56 

Licenciatura. Aceitas ambas as propostas por unanimidade, passa-se à discussão do terceiro nome 57 

para compor a referida Comissão. Fica decidida uma consulta ao Prof. Ivo da Silva Júnior 58 

(ausente), bem como a outros docentes (também ausentes), quanto ao interesse em assumir o 59 

cargo. Fica indicada, também, a possibilidade de a Profa. Rita de Cássia Souza Paiva assumir o 60 

cargo, caso outros docentes não manifestem interesse. 5. Prodocência 2013 (21/5) - decisão sobre 61 

participação nesse programa – A Profa. Izilda Cristina Johanson informa a respeito da nova 62 

versão do programa Prodocência, e da necessidade de decidir se o Departamento de Filosofia irá 63 

ou não participar do programa. Manifesta sua opinião de que o Departamento de Filosofia deve 64 

participar do programa, como forma de manter um canal de diálogo com os outros departamentos 65 

do Campus Guarulhos a respeito dos temas de licenciatura, e como forma de defender as posições 66 

do Departamento nesse assunto. A Profa. Rita de Cássia Souza Paiva manifesta dúvidas com 67 

relação à adequação do Programa Prodocência como fórum adequado à discussão dos temas 68 

relativos à licenciatura, considerando que é a Câmara de Licenciatura o local por excelência de 69 

deliberações a esse respeito. O Prof. Marcelo Carvalho defende a participação no Programa 70 

Prodocência, chamando a atenção para a necessidade de desenvolver, dentro do Departamento de 71 

Filosofia, uma reflexão acerca dos problemas da licenciatura, e ressaltando as possibilidades de 72 

financiamento associadas ao Programa Prodocência para eventos e atividades com esse objetivo. 73 

Feita a consulta aos professores, decidiu-se por unanimidade que o Departamento de Filosofia 74 

deve participar do Programa Prodocência. 6. Colóquio interno prodocência (13/6) – Não houve 75 

deliberação específica a respeito desse tema. 7. Organização de livros dos professores do 76 

departamento – A Profa. Rita de Cássia Souza Paiva exibiu aos presentes o livro “Filosofemas – 77 

Ética, Arte, Existência”, organizado por ela, com artigos assinados por professores do 78 

Departamento de Filosofia da Unifesp. Indicou a intenção de dar continuidade ao projeto, com a 79 

produção de um novo volume, e convidou os docentes do departamento a participarem do projeto. 80 

8. Informes: a) Previsão da mudança para o Torricelle – A Profa. Izilda Cristina Johanson 81 

informou que a mudança para o prédio do Torricelle deve acontecer somente no próximo recesso, 82 

entre o primeiro e o segundo semestre e letivo de 2013, pois o contrato de locação ainda não foi 83 

assinado, e será necessário algum tempo até a adaptação do prédio à estrutura da Unifesp, bem 84 

como para a mudança propriamente dita. O Prof. Claudemir Roque Tossato, que representou o 85 

Departamento de Filosofia na ultima reunião da Comissão de Infraestrutura, informou que a 86 

Unifesp considera a possibilidade de comprar o galpão em frente ao atual prédio da Unifesp, e que 87 

hoje está alugado, sendo usado estacionamento para os docentes. Informou ainda a respeito de um 88 

laudo do corpo de bombeiros, segundo o qual o atual prédio da Unifesp incorre em 18 89 

irregularidades. Defendeu a adequação de divulgar esse laudo da maneira mais transparente 90 

possível; mais especificamente, defendeu que o problema seja levado à Congregação, e que o 91 

laudo seja publicado no site do Campus. b) Proposta Ung – O Prof. Marcelo Silva de Carvalho – 92 

que esteve presente, à convite da diretoria do campus, na condição de coordenador de pós-93 

graduação, a uma recente visita feita ao prédio da UnG, ora ofertado para uso da Unifesp – 94 

informou a respeito das boas condições do imóvel, e da possibilidade de utilizá-lo como base para 95 

as atividades de pós-graduação do campus. Observou, porém, que considera essencial manter o 96 

contato entre as atividades de graduação e pós-graduação do campus, e que qualquer utilização do 97 

prédio da UnG deveria prever sua integração com o prédio do Torricelle. c) Semana de calouros, 98 

abertura oficial do semestre letivo na EFLCH, aula inaugural Depto Filosofia - A Profa. 99 

Izilda Cristina Johanson recordou que o Departamento de Filosofia já realizou, no mês de maio, 100 
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diversas atividades de recepção aos calouros e de apresentação do curso, as quais serviriam de 101 

base para a participação do Departamento na semana dos calouros. d) Instauração e ativação da 102 

Câmara de Graduação – A Profa. Izilda Cristina Johanson informou a respeito da instauração da 103 

Câmara de Graduação, sendo ela própria, na qualidade de coordenadora de curso, a representante 104 

do Departamento de Filosofia. Encerrados os debates, informações e deliberações, e nada mais 105 

havendo a acrescentar, eu, Tiago Tranjan, na qualidade de professor do Departamento de Filosofia, 106 

apontado no começo da reunião como responsável pela ata, lavrei a presente ata que vai assinada 107 

por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 03 de junho de 2013. 108 


