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

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

REALIZADA EM 07/11/2013. 3 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, com início às 10h00 na sala 201  do prédio 4 

acadêmico do Campus Guarulhos sito a Avenida Monteiro Lobato, nº 679 – Macedo – Guarulhos - São Paulo, 5 

reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Arlenice 6 

Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato, Izilda Cristina Johanson,  7 

Jamil Ibrahim Iskandar, Juvenal Savian Filho, Lilian Santiago, Luciano Ferreira Gatti, Olgária Chain Feres 8 

Matos, Sandro Kobol Fornazari,  Silvio Rosa Filho e Tiago Tranjan. A professora Izilda começou explicando as 9 

razões do envio do questionário obrigatório da Prograd referente aos conteúdos disciplinares de Educação e 10 

Meio Ambiente, Educação e Relações Étnico-raciais e Educação e Direitos Humanos; o objetivo principal 11 

desses questionários seria o de fazer um levantamento de todas as disciplinas que já trabalham esses 12 

chamados "conteúdos transversais", doravante obrigatórios a todos os cursos de graduação, para que eles 13 

possam ser oferecidos, via domínio conexo por exemplo, sem a necessidade de que sejam criadas disciplinas 14 

específicas voltadas exclusivamente a esses temas em cada curso de graduação. O informe seguinte se 15 

refere à alteração do calendário letivo devido aos jogos da copa. Este calendário será votado na congregação 16 

e com o novo período de férias que seria de meados de junho a meados de julho não conseguiríamos repor o 17 

semestre letivo conforme o previsto e com mais esta interrupção o término da reposição passaria a ser em 18 

janeiro de 2015. A princípio acreditava se que a “Lei da Copa” seria utilizada somente na educação básica, 19 

mas não. Profª Olgária sugere que seja enviada a reitoria um documento falando das atuais situações do 20 

campus. Sobre o regimento do núcleo docente estruturante, informou-se que a Comissão de Curso se 21 

compromete a redigir uma minuta deste regimento a qual deverá ser apresentada ao colegiado; 22 

posteriormente, depois de aprovado no colegiado, esse regimento do núcleo docente estruturante deverá ser 23 

levado para aprovação da Congregação e somente depois disso é que passará a entrar em vigor. Na 24 

sequência houve uma grande discussão sobre o que é função dos técnicos e o que é função dos professores, 25 

pois  cada vez mais os professores precisam resolver as coisas sem o auxilio do corpo técnico. Professora 26 

Olgária sugere que se faça um documento dizendo quais são as atribuições de cada funcionário do 27 

departamento e que este documento seja levado a Câmara de Graduação para que seja revisto o que é 28 

função de cada um. Os professores dizem que é necessário ter um sistema mais eficiente para o lançamento 29 

das notas, pois, a pasta verde apresenta muitos problemas e ainda dizem que no inicio da implantação da 30 

pasta verde havia uma espécie de “sistema” paralelo que ajudava. Após ampla discussão houve a seguinte 31 

proposta: Levar para a Câmara o levantamento das funções de cada técnico administrativo e com isto 32 

determinar o que é função de cada um. Na sequência a pós-graduação entra em pauta e os professores 33 

dizem que de um modo geral o processo seletivo deveria ser mais exigente e que o nível dos alunos da pós 34 

de um modo geral é muito baixo e que isto precisa mudar. Professor Juvenal comprometeu-se a transformar 35 

em ponto de pauta da CEPG o pedido do colegiado para que se revejam elementos do processo seletivo. 36 

Professor Tiago diz que Comissão do regimento está parada e sugere aos professores que olhem o projeto do 37 

regimento para ver se nada realmente está apresentando problemas e que sugestões de mudança são bem 38 

vindas. A professora Olgária disse que a direção tem pedido informações sobre presença ou não de  39 

professores em sala de aula e contraria decisões do  departamento sobre carga horária no campus ou outras  40 
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área da Universidade. Professor Silvio propõe que todos vejam o regimento e façam propostas para ser 41 

levada a comissão. Em seguida entramos nos pontos de pauta. Apuração da Eleição os professores 42 

parabenizaram os vencedores deste processo professor Alexandre Carrasco Chefe e professora Arlenice Vice 43 

– chefe do Departamento. Professora Izilda apresentou a indicação da comissão de curso do nome do 44 

professor Luciano Gatti para a vice-coordenação, em substituição da profa. Patrícia, que renunciou ao cargo. 45 

A professora Izilda explicou que a comissão de curso levou em conta, como critério para essa indicação, o 46 

fato de o vice-coordenador ser membro efetivo da comissão de curso e de o professor Luciano ser suplente 47 

nessa mesma comissão; com a saída da professora Patrícia, entendeu-se que o substituto mais natural seria 48 

o suplente, eleito pelo próprio colegiado. Feita essa exposição e posto em votação, o colegiado aprovou por 49 

unanimidade o nome do professor Luciano Gattti para a vice-coordenação de graduação do curso de 50 

Filosofia. Na seqüência há uma ampla discussão sobre a vaga remanescente para Filosofia Árabe/Judaica e 51 

chegou se a conclusão que os professores envolvidos na questão deveriam avaliar qual será o melhor 52 

momento para a abertura da mesma. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na 53 

qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 07 de novembro de 54 

2013. 55 


