
                                                      Fls.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

1 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMAS - UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS, 2 

REALIZADA EM 03/12/2013. 3 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, com início às 10h30, na sala 323 do  4 

Campus Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 679  Macedo - Guarulhos), reuniram-se os professores do 5 

Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Arlenice Almeida da Silva,  6 

Cesar Ribas Cezar,  Edson Luís de Almeida Teles, Izilda Cristina Johanson, Jacira de Freitas, Jamil 7 

Ibrahim Iskandar,  Juliana Peixoto,  Luciano Ferreira Gatti,  Plinio Junqueira Smith, Sandro Kobol 8 

Fornazari e Tiago Tranjan. Profº Edson iniciou a reunião com os informes da Pós Graduação que 9 

abriu o processo seletivo para 70 vagas entre mestrado e doutorado e houve aprovação de mais de 10 10 

(dez) candidatos. Na sequência Profª Izilda dá os informes que se referem à graduação ela informa 11 

que a pasta verde será instrumento de auditoria “controle” para ver como é distribuída a carga horária 12 

das aulas e avisa que após o seu fechamento será necessário mandar para a Prograd um memorando 13 

assinado, solicitando a reabertura da mesma para que se façam quaisquer tipos de alteração nas notas. 14 

A professora diz também que a Câmara de Graduação que está sem definição já está começando a ter 15 

forma e lá serão discutidas as funções do apoio pedagógico. O próximo assunto se refere aos 16 

aproveitamentos cujas notas não aparecerão no histórico; Na seqüência é dito que a grade semanal 17 

terá sua carga horária distribuída pela Coordenação e pela Chefia, pois levarão em conta as aulas da 18 

pós graduação, os afastamentos e etc; Profº Sandro aproveita para  questionar a possibilidade dos 19 

grupos de estudos aparecerem na pasta verde. O próximo assunto se refere a “Lei da Copa” a 20 

congregação levou para o CONSU a oposição ao novo calendário e a discussão foi reaberta, a única 21 

pendência que teríamos para resolver seriam os dias da 2ª fase e teríamos o calendário antigo, quando 22 

cair o jogo do Brasil em dia de aula os alunos serão liberados e o calendário atual não será alterado. O 23 

próximo assunto são as transferências internas que são decididas no âmbito da comissão de curso 24 

tivemos 5 candidatos sendo 1 da baixada Santista e os demais vieram de cursos da própria Unifesp. 25 

Na sequência é dito que a  comissão do regimento está em fase de construção de um novo regimento 26 

e este projeto será levado a congregação para votação, o profº Tiago sugere que todos os que tiverem 27 

interesse enviem suas propostas por e-mail para que as mesmas sejam discutidas na aprovação do 28 

projeto.  Em seguida é dito que a comissão de infra-estrutura aprovou a construção de móveis nos 29 

galpões para adaptar a projetos de extensão, é dito também que com reforma do arco a distribuição 30 

seria:  andar superior professores e no andar inferior seria o administrativo,  já na reunião dos chefes 31 

foi dito que o arco seria todo para os professores e ali daria para fazer grupo de estudos e etc.. O profº 32 

Sandro aproveita para dizer que seu mandato vence em dezembro 2013 e será necessário um novo 33 

representante para um mandato de 2 anos na comissão de infra estrutura. Na sequência profª Arlenice 34 
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dá uma breve explicação sobre o que é PDI e diz que ela é membro pelo campus e o mesmo está em 35 

processo de planejamento institucional e diz ainda que esta seria a hora de pedir tudo o que for 36 

preciso  dentre as coisas que podem ser pedidas temos verba para um centro de tradução, 37 

equipamentos, cadeiras e até mesmo um terreno para construção de um prédio para criar um projeto 38 

de Filosofia. A professora diz ainda que o ideal é que as propostas sejam encaminhadas até o dia 10 39 

de dezembro de 2013 para que entre neste PDI (que é válido por 5 anos) é dito também que no último 40 

PDI previa-se  38 docentes, ou seja, teríamos mais 4 vagas (2 Filosofia Medieval, 1 Filosofia da 41 

Religião e 1 Existencialismo Frances) e também mais 3 servidores para o departamento. Na sequência 42 

o prof. Sandro diz que pretende enviar um pedido para a Fapesp para trazer uma professora visitante 43 

de Paris que lecionaria algumas aulas suas a partir do mês de agosto e pede aprovação dos demais. 44 

Todos aprovam a vinda desta professora.  Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes 45 

Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 03 46 

de dezembro de 2013. 47 


