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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  DA 1 

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. Aos vinte e dois dias de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, 2 

reuniu-se o Colegiado do Curso de Filosofia e representante discente, por convocação da 3 

Coordenação do Curso de Filosofia. Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Alexandre 4 

de Oliveira Ferreira, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro 5 

Macedo, Cesar Ribas Cezar, Edson Luís de Almeida Teles, Fernando Dias Andrade, Francisco De 6 

Ambrosis Pinheiro Machado (Coordenador do curso), Henry Martin Burnett Junior, Izilda Cristina 7 

Johanson, Jacira de Freitas, Jamil Iskandar, Juliana Peixoto, Lucia Rocha Ferreira, Luciano 8 

Ferreira Gatti, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Fontoura Aranovich, Paulo Fernando Tadeu 9 

Ferreira, Plínio Junqueira Smith, Rodnei Antônio do Nascimento, Sandro Kobol Fornazari, Silvio 10 

Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab’Saber e Tiago Tranjan. Esteve presente também o discente 11 

representante do Curso de Filosofia: Vinícius Pacheco Parise de Lima. Ausências justificadas: 12 

Claudemir  Roque Tossato,  Cristiane Nascimento, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Ivo da 13 

Silva Júnior, Juvenal Savian, Lilian Santiago, Luciano Codato, Marisa Russo Lecointre, Maurício 14 

Pagotto Marsola, Olgária Chain Feres Matos (Coordenadora do curso), Pedro Santos, Rita de 15 

Cássia Souza Paiva e Sérgio Xavier Araújo. Pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões de 16 

19/10/10, 18/11/10 e 07/12/10 2. Informes 3. Eleições 4. dias e horários das próximas reuniões 17 

5. Semestre sabático, afastamento, rodízio, distribuição de uc’s 6. Novo regulamento para 18 

atividades complementares. Presidência da reunião: Prof. Francisco De Ambrosis Pinheiro 19 

Machado. 1. Aprovação das atas das reuniões de 19/10/10, 18/11/10 e 07/12/10 – As atas foram 20 

aprovadas. 2. Informes – a) O Sr. Rogério da Editora Loyola fez uma breve apresentação do 21 

trabalho da editora. O Prof. Francisco solicitou autorização para disponibilizar os e-mails dos 22 

presentes para o Sr. Rogério. Não houve objeção. b) Semana de calouros: segunda-feira, 28/02/11, 23 

não haverá aula para o primeiro termo em virtude das atividades para os calouros, os demais 24 

termos terão aula. c) Foi solicitada sugestão para aula inaugural do Curso de Filosofia; sugeriu-se a 25 

Profa. Maria da Graças (USP). d) Foi criada, pelo Conselho Provisório de Campus, uma Câmara 26 

de Licenciatura. Provisoriamente é composta pelos coordenadores de curso e dois professores. Sua 27 

composição posterior será determinada por regimento próprio; no momento solicitado deveremos 28 

ter candidados do curso de filosofia. e) A solicitação do Prof. Alexandre Carrasco de ter um 29 

semestre livre neste ano por questões particulares, já apresentada ao colegiado na última reunião 30 

do semestre passado, foi autorizada pela coordenação do curso, considerando que com a 31 

contratação de novos professores ninguém ficará sobrecarregado. A carga horária será compensada 32 

pelo Prof. Alexandre nos semestres seguintes, portanto não se trata de semestre sabático ou 33 

afastamento. Os critérios e regras para afastamento e sabático estão sendo elaborados e este 34 

assunto será tratado ainda nesta reunião. f) O Prof. Marcelo deu informações gerais sobre o 35 

programa de Pós-Graduação, falou sobre ingresso da servidora Daniela Gonçalves Secretária da 36 

Pós. Solicitou aos professores atualização do currículo lattes em virtude do período de inserção de 37 

dados no sistema Capes. Informou ainda que o curso de especialização para de filosofia receberá 38 

100 bolsas, a agenda será definida e encaminhada para os interessados. 3. Eleições –  O Prof. 39 

Francisco falou da necessidade de se realizar as eleições internas uma vez que institucionalizado 40 

os departamentos. Os cargos são de Chefe e Vice-chefe de Departamento, Coordenador de Curso e 41 

Comissão de Graduação. As datas previstas para inscrição, definidas em reunião anterior do 42 

colegiado, do dia 22 de fevereiro a 04 de março de 2011 e votação do dia 14 a 18 de março de 43 

2011 foram mantidas.  A vigência do cargo de Chefe e Vice-Chefe de Departamento será de 3 44 

anos, Coordenação 2 anos e Comissão de Graduação 2 anos. O Prof. Francisco falou sobre as 45 

eleições da Congregação e Chefia do Campus de Guarulhos, reforçando a importância da Filosofia 46 

ter um representante também entre os representantes dos professores adjuntos. O Prof. Plínio 47 

manifestou interesse em se candidatar.  Iniciada a conversa sobre a Chefia de Departamento foi 48 

exposto algumas atividades de responsabilidade do cargo e retomaram alguns assuntos já 49 

resolvidos que poderiam aparecer novamente para a Coordenação. O Prof. Silvio Rosa manifestou 50 
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interesse em se candidatar a Vice-Chefe de Departamento compondo chapa com a Profa. Olgária 51 

(como chefe) se ela estiver de acordo. A Profa. Patrícia manifestou interesse em se candidatar à 52 

coordenação do curso. Prof. Francisco manifestou interesse em se candidatar a membro da 53 

Comissão de Curso de Graduação. Levantou-se a proposta de aumentar o número de membros 54 

desta, mas depois das eleições. Foi proposta, pelo professor Fernando uma nova reunião, com 55 

presença obrigatória dos candidatos, para continuar as discussões sobre as eleições e eventual 56 

apresentação de outros candidatos e suas candidaturas, com pauta exclusiva. A necessidade de 57 

nova reunião foi discutida e após votação com 10 votos a favor de nova reunião, 6 contra e 10 58 

abstenções, decidiu-se marcar nova reunião para a próxima semana. O Prof. Silvio Rosa sugeriu 59 

que as próximas eleições sejam realizadas com antecedência de seis meses para que o futuro 60 

coordenador e chefe de departamento acompanhem os serviços da coordenação e da chefia por 61 

este período.  4. dias e horários das próximas reuniões – Colocado em votação a mudança o dia das 62 

reuniões ocorridas às terças-feiras. Com 7 votos a favor de mudar o dia das reuniões, 9 votos 63 

contra a mudança e 10 abstenções, decidiu-se manter as reuniões às terças no período da manhã. A 64 

próxima reunião ordinária fica confirmada para o dia 3 de maio. 5. Semestre sabático, 65 

afastamento, rodízio, distribuição de uc’s – Não houve tempo hábil. 6. Novo regulamento para 66 

atividades complementares – O Prof. Sandro Fornazari informou que encaminharia o 67 

regulamento de atividades complementares para discussão e aprovação na próxima reunião. O 68 

Prof. Francisco informou que será marcada, provavelmente em final de março, uma reunião 69 

extraordinária para tratar dos pontos de pauta 5 e 6. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Simone 70 

de Oliveira Souza, na qualidade de Secretária do Curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai 71 

assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 22 de fevereiro de 2011. 72 


