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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 20/03/2012. 3 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e doze, com início às 10h30, na sala 01 do  4 

Campus Guarulhos (Estrada do caminho velho, 333 Pimentas - Guarulhos), reuniram-se os 5 

professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, André Medina Carone,  6 

Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato , Edson 7 

Luís de Ameida Teles, Fernando Dias Andrade, Izilda Cristina Johanson,  Juliana Peixoto, Luciano 8 

Ferreira Gatti,  Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Fontoura Aranovich, Sílvio Rosa Filho,  e Tiago 9 

Tranjan. O Professor Marcelo Silva de Carvalho abriu a reunião falando sobre o final da eleição da 10 

CEPG do PPGF informou que a nova coordenação será composta pelos professores recém eleitos são: 11 

profº Juvenal Savian (Coordenador) e Profº Rodnei Nascimento (Vice-Coordenador) profº Marcelo 12 

aproveita para dar algumas explicações sobre o que é feito na CEPG o que passa a ser função dos 13 

novos eleitos. Na sequência a palavra passa a ser do profº Silvio Rosa que dá alguns informes da 14 

congregação sendo o primeiro de que o prédio que está vazio em frente ao Céu realmente será 15 

alugado para uso da Universidade e com o passar do tempo pretende-se comprá-lo. O segundo 16 

informe e que depois de uma longa reunião com o Pró Reitor de Planejamento ficou decidido que os 17 

professores Rodnei Antonio do Nascimento e Izilda Cristina Johanson irão participar como 18 

representantes do Departamento de Filosofia no projeto busca pelo futuro onde estes professores irão 19 

passar um final de semana em local que será definido em breve para discutir assuntos relacionados ao 20 

futuro da UNIFESP. Professora Izilda diz que achou bom o professor Silvio expor este assunto na 21 

reunião, pois ela se sentiu constrangida de ser escolhida para ir. Professor Silvio diz que dentre os 22 

assuntos que serão discutidos a Internacionalização da UNIFESP uma vez que a universidade foi 23 

escolhida pelo MEC para ser divulgada fora do país e também à questão das mudanças que deverão 24 

ocorrer na universidade após esta divulgação. Na seqüência a professora Patricia solicita que a 25 

Alessandra (TAE) explique um pouco sobre o Moodle ela diz que este espaço nada mais é do que 26 

uma plataforma EAD onde os professores pode colocar o conteúdo para as futuras aulas o que 27 

facilitaria a divulgação do conteúdo entre os alunos. Na seqüência falou se sobre a grade curricular  28 

onde surgiu a proposta de que  se aumente o número de matérias  fixa no 1º semestre, e houve 29 

também a proposta de abrir mais turmas para as disciplinas que as salas ficam superlotada. Profº 30 

Marcelo sugere que as disciplinas que tem um grande número de alunos sejam oferecidas em todos os 31 

semestres. Profa Patricia sugere que seja fixado um número de alunos para estas disciplinas para que 32 

não tenhamos salas superlotadas. Profº Silvio diz que o ideal seria que as atenções fossem focadas 33 

nos 2 primeiros anos nas disciplinas fixas e deixar as disciplinas eletivas para se preocupar mais para 34 



                                                      Fls.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

2 

frente. Os professores enfatizaram que as turmas de eletivas seriam maiores uma vez que ao invés de 35 

14 eletivas passaríamos a ter 10, isto implicaria em mais professores lecionando fixa, os alunos teriam 36 

mais fixas para serem cumpridas e teríamos que abrir mais turmas no período vespertino. Os 37 

professores solicitaram que fossem verificadas quais as disciplinas que têm mais gargalo pqra que as 38 

mesmas possam ser oferecidas no semestre seguinte. Houve uma votação onde se decidiu que deveria 39 

ter 2 disciplinas fixas por semestre para os 4 primeiros semestres e deveríamos acrescentar 1 turma no 40 

período vespertino que seria a turma G.   Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes 41 

Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 20 42 

de março de 2012. 43 


