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

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

REALIZADA EM 07/02/2012. 3 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, com início às 10h30, no  Anfiteatro 4 

Nader Wafae (Rua Pedro de Toledo, 781 – 3º andar - Vila Clementino), reuniram-se os professores 5 

do Departamento de Filosofia: André Medina Carone,  Arlenice Almeida da Silva, Claudemir Roque 6 

Tossato , Edson Luís de Ameida Teles, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Martin 7 

Burnett Junior, Izilda Cristina Johanson, Jacira Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, Juliana Peixoto, 8 

Marcelo Silva de Carvalho, Plínio Junqueira Smith, Rodnei Antônio do Nascimento, Patrícia 9 

Fontoura Aranovich, Sílvio Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber e Tiago Tranjan. O 10 

Professor Sílvio Rosa Filho abriu a reunião falando sobre alguns informes e em seguida o profº 11 

Marcelo Silva de Carvalho informou  que o profº Ivo lhe enviou um documento formal onde 12 

comunica  que não poderá assumir a coordenação devido ao número de compromissos que já tem 13 

agendado; Na sequência o profº Claudemir  faz uma breve exposição sobre a aula magna e convida 14 

aos professores que quiserem participar. Em seguida os professores falam sobre professores 15 

convidados e logo depois sobre o plágio, após debate ficou decidido que o assunto será retomado na 16 

próxima reunião.  Profº Claudemir apresentou a todos o caso do aluno Edson Ramalho Cardoso  que 17 

solicita a revisão de sua nota e após ampla discussão decidiu-se que uma comissão iria avaliar o caso 18 

do aluno e o mesmo será discutido na próxima reunião uma vez que será necessário conversar com o 19 

Profº Sandro Kobol Fornazari para saber quais foram os critérios utilizados para avaliação uma vez 20 

que o aluno questiona o critério adotado. Profº Silvio expos que na reunião da Congregação falou se 21 

sobre um novo regulamento da UNIFESP onde ficou decidido que cada departamento apresente um 22 

representante, para que ajude na discussão decidiu se que o Profº Tiago irá ser o representante do 23 

departamento de Filosofia. Profº Silvio expos também que no ano de 2011 o departamento ficou de 24 

ceder uma sala de professores para o curso de História da Arte e com o passar do tempo o assunto 25 

caiu no esquecimento e agora novamente o assunto veio a tona e ficou decidido que as salas 26 

passariam por um processo de sorteio.  Profº Marcelo expos sobre linhas de pesquisas  e grupos de 27 

trabalho, e sobre uma solicitação feita pelo Profº Fernando Dias Andrade que pede revisão das 28 

ementas solicita que na descrição linha de pesquisas o acréscimo de um parênteses  dizendo que será 29 

facultado e também solicita que seja desmembrada a Historia da Filosofia em séculos após se discutir 30 

sobre este assunto foi feita uma votação onde os docentes votaram que continuassem como estão as 31 

ementas e as descrições no corpo do texto.O Profº Marcelo inicia a discussão sobre a aprovação do 32 

projeto de  doutorado e após alguns esclarecimentos sobre o mesmo, iniciou se uma votação onde os 33 

presentes aprovaram o projeto. Na seqüência discutiu se sobre a convocação de eleições para 34 
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representantes discentes da Pós Graduação. O primeiro ponto a ser discutido foi sobre o período em 35 

que esta nova comissão iria atuar, uma vez que o tempo de mandato para os coordenadores são 2 anos 36 

e neste caso, após a renuncia do Profº Marcelo o novo coordenador cairia no impasse de permanecer 37 

por mais 1 ano (final do mandato do profº Marcelo), ou então, 3 anos já que o mesmo poderia 38 

terminar o mandato do profº Marcelo e continuar por mais 2 anos sem que o departamento precisasse 39 

realizar novas eleições. Neste momento surgiu o questionamento sobre o profº Ivo da Silva (vice 40 

coordenador) que poderia tomar posse e ocupar o lugar do profº Marcelo, após conversa ficou claro 41 

que o Profº Ivo não poderia assumir o posto de coordenador, pois, sua agenda de viagens não o 42 

permitia cuidar destes assuntos, porém o Profº Marcelo que foi portador das informações que se 43 

referiam ao Profº Ivo deixou bem claro que em momento algum o Profº Ivo renunciou a vice 44 

coordenação. Após discussão houve uma votação onde ficou acertado que a nova comissão 45 

permaneceria por 3 anos e os candidatos deveriam se inscrever até o dia 28/02(dia da próxima 46 

reunião) por e-mail que deverá ser enviado para a Daniela Gonçalves, no dia da reunião será realizado 47 

um debate entre os candidatos e teremos a votação.  Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela 48 

Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. São 49 

Paulo, 07 de fevereiro de 2012. 50 


