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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 08/04/2013. 3 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, com início às 10h15, na sala 02 do prédio 4 

anexo no  Campus Guarulhos (Estrada do caminho velho, 333 Pimentas - Guarulhos), reuniram-se os 5 

professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, Alexandre de Oliveira 6 

Torres Carrasco,  Arlenice Almeida da Silva, Cesar Ribas Cezar,  Edson Luís de Ameida Teles, 7 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado,  Ivo da Silva Junior,  Izilda Cristina Johanson, Jamil 8 

Ibrahim Iskandar,  Juliana Peixoto,  Olgária Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita de 9 

Cássia Souza Paiva a reunião contou também com a presença  de dois representantes temporários dos 10 

alunos Flávio e Edmilson. A professora Olgária inicia a reunião falando sobre a eleição para a direção 11 

acadêmica que deu a vitoria aos professores da chapa 2 profº. Drº. Daniel Arias Vazquez e profª. Drª. 12 

Marineide Gomes com 2/3 dos votos. Na sequência a professora informa que com o final das eleições 13 

do departamento de Filosofia para Coordenador e Vice / Membros da comissão de curso (docente, 14 

discente e técnico administrativo) o resultado foi o seguinte: as professoras eleitas foram Izilda 15 

Cristina Johanson (coordenadora) e Patricia Fontoura Aranovich (vice) e para os membros da 16 

comissão de curso os eleitos foram os professores: Jamil Ibrahim Iskandar (titular), Rita de Cássia 17 

Souza Paiva (titular), Tales Afonso Muxfeldt Ab´Saber (titular), Luciano Ferreira Gatti (suplente) e 18 

Lilian Santiago (suplente) para representante discente os alunos eleitos foram Thiago Leite Mota 19 

(Titular) e Ismael Alves Freitas (suplente) e para técnico administrativo Alessandra Andrade(TAE). 20 

Após os informes a profª Izilda diz que na última reunião da congregação foi votada a ida da 21 

UNIFESP - EFLCH para o centro de Guarulhos temporariamente (enquanto o novo prédio fica 22 

pronto) segundo reunião todo o campus deverá está no prédio do colégio Torricelli  no mês de Junho. 23 

Prof ª Patricia informa que no dia 09/04 às 14:00 horas haverá uma nova visita ao prédio, ela fala da 24 

questão do espaço para docentes, alunos e técnicos. Após discussão falou se sobre a questão das salas 25 

serem pequenas e as turmas do curso de Letras por serem maiores teriam que ficar com os maiores 26 

espaços ou então as turmas teria que ser divididas em duas para que as salas possam comporta las, 27 

falou se sobre a questão do transporte dos alunos que moram na região e também falou se sobre a 28 

questão dos alunos de pedagogia que teria uma dificuldade maior já que a residência pedagógica 29 

normalmente é feita em escolas do bairro dos Pimentas, com a saída do campus o CEU deixaria de 30 

ser utilizado pelos alunos da UNIFESP. Profª Izilda diz que irá fazer uma reunião com os alunos 31 

ingressantes para apresentar o curso de Filosofia, profª Patricia  diz que orientar os alunos do primeiro 32 

ano é possível e ela diz ainda que após 8 chamadas de ingressante ainda há 8% das vagas. Existe uma 33 

evasão muito grande de alunos e também de professores, uma vez que muitos deles estão prestando 34 
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novos concursos e saindo da UNIFESP. Um dos representantes dos alunos diz que o nº de alunos 35 

afastados por problemas psicológicos é bem grande ele diz que muitos são encaminhados a consultas 36 

e devido à demora estas acabam se perdendo, ele enfatiza que no primeiro e segundo ano devido às 37 

matérias eletivas,  muitos alunos acabam por se perderem no curso por não conhecer ninguém,  uma 38 

vez que não há espaço de convivência para eles. Profº Edson que após estudos comprovou se que o 39 

número de suicídio nesta faixa etária em universidades é bem comum. Profª Olgária diz que a crise de 40 

valores, a entrada no mundo intelectual é um dos fatores causadores de distúrbios. Profº Francisco diz 41 

que não tem jeito a sala de aula é um ambiente mais acadêmico não tem como dar uma atenção maior 42 

a alunos com problemas psicológicos. Segundo o representante dos alunos não há um atendimento 43 

ideal aos alunos que tem problema uma vez que não se consegue marcar consulta. Profª Olgária diz 44 

que vai conversar com o novo diretor Daniel Vazquez para ver se existe a possibilidade de contratar 45 

um psiquiatra e um psicólogo para trabalhar no período de aula dos alunos. Profª Rita diz que 46 

trabalhou em universidades particulares onde havia espaço de convivência e os alunos tinham uma 47 

condição melhor de vida e mesmo assim houve casos de alunos que se suicidaram. Após ampla 48 

discussão sobre o assunto concluiu se que o departamento irá  enviar um ofício para a direção 49 

acadêmica solicitando a contratação de um psicólogo e de um psiquiatra para atendimento a alunos, 50 

professores e servidores. Na sequência o profº Francisco dá alguns informes sobre a pós-graduação, 51 

ele diz que já foi publicado o edital do doutorado e do mestrado e diz também que  haverá uma verba 52 

PROAP que poderá ser utilizada para trazer convidados para a UNIFESP. A profª Olgária diz que a 53 

congregação pede que haja pelo menos 1 representante de cada curso e ela diz que seria bom se 54 

alguém fosse representar a Filosofia e o período de inscrição dos candidatos será encerrado no final 55 

desta semana. A profa. Arlenice se apresentou como candidata à representante dos professores 56 

adjuntos na Congregação da EFLCH e comunicou que sua candidatura está ligada a de mais cinco 57 

docentes, um de cada curso (ela estaria representando, nesse grupo, o curso de filosofia), todos 58 

ligados à "chapa um" na recente eleição à direção acadêmica do campus Guarulhos, e que teve a 59 

professora Cynthia Sarti e a própria professora Arlenice como candidatas à diretora e vice-diretora, 60 

respectivamente. Comunicou ainda que outros docentes do curso de Filosofia, também ligados à 61 

mesma "chapa um", pretendem se candidatar a outros cargos representativos da classe dos adjuntos 62 

nos diversos Conselhos da Universidade. São eles: profa. Jacira Freitas, para o Conselho de Pós-63 

graduação e Pesquisa, o prof. Sandro Kobol Fornazari, para o Conselho de Planejamento e o profº 64 

Alexandre Carrasco para o CPPD. Profº Edson diz que irá se candidatar a representante da 65 

congregação. A profª Patricia diz que a profª Cecilia perguntou se alguém tem interesse em se 66 

candidatar a câmara de extensão e se não tiver pessoas interessadas ela gostaria de permanecer na 67 

mesma, após discussão sobre o assunto chegou se a conclusão que a profª Cecilia irá continuar na 68 
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câmara de extensão.  Profº Francisco diz que seria bom se a Comissão de curso desenvolve se um 69 

formulário para avaliar o curso de Filosofia. Profº Edson diz que as avaliações são boas, porém elas 70 

precisam ser funcionais. Profª Izilda diz que os alunos precisam ver o que realmente é relevante como 71 

avaliação. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária 72 

do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 08 de abril de 2013. 73 

 74 


