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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 22/07/2013. 3 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, com início às 10h15, na sala 01 (hum) do prédio 4 

acadêmico do Campus Guarulhos sito a Estrada do Caminho Velho, 333 Bairro dos Pimentas em Guarulhos, São Paulo, 5 

reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, Arlenice Almeida da Silva, 6 

Cesar Ribas Cezar, Henry Martin Burnett Junior, Ivo da Silva Junior,  Izilda Cristina Johanson, Jacira de Freitas,  Jamil 7 

Ibrahim Iskandar, Juliana Peixoto,  Lucia Rocha Ferreira,  Luciano Ferreira Gatti,  Marisa Russo Lecointre,  Olgária 8 

Chain Feres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari e Tales Afonso 9 

Muxfeldt Ab’Sáber. Professora Olgária inicia a reunião comunicando a todos que passará a palavra a profª Marisa que irá 10 

ler uma carta.  Na sequência a Profª Marisa nos lê uma carta onde pede explicações sobre a transferência da ementa de 11 

Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas da linha de subjetividade para linha de Metafísica Ciência e Linguagem e pede 12 

explicações ao Profº Drº Juvenal Savian Vice-coordenador do programa de pós-graduação conforme carta em anexo. 13 

Após leitura da carta profª Rita considera que cursos sobre a filosofia da mente podem ser ministrados na linha da 14 

subjetividade e cultura, uma vez que há, nesta linha, ao menos duas ementas que contemplam claramente esse tema. Não 15 

obstante, em vista do problema levantado, a professora sugere: a) que se realmente houve esse deslocamento da ementa, 16 

que ela retorne para a linha de subjetividade e cultura; b) que seja elaborada uma nova ementa sobre filosofia da mente, 17 

com uma bibliografia mais própria aos professores ligados à linha Metafísica e linguagem, e que possa substituir a 18 

anterior. Profª Arlenice diz que a ementa da profª Marisa está de acordo com o que era solicitado pela CAPES. Após 19 

ampla discussão sobre o assunto ficou decidido que o Departamento de Filosofia irá pedir que esta ementa seja 20 

restabelecida e solicita uma resposta formal a carta da profª Marisa que será encaminhada ao Programa de Pós Graduação. 21 

Profª Izilda informa o nascimento de Teodora filha do profº Tiago Tranjan que não compareceu a reunião por este motivo. 22 

Profª Olgária nos informou como foi a última reunião da congregação onde se  votou que as próximas reuniões da 23 

congregação serão  realizadas no teatro. Profª Patricia diz que durante toda a reunião os alunos gritam do lado de fora e os 24 

professores se sentem ameaçados o tempo todo. Profª Izilda diz que os alunos tem o apoio de todas as instancias da 25 

UNIFESP e por este motivo querem ganhar tudo no grito. Na sequencia circula entre os presentes um “documento” cujo 26 

nome é UNIPOPI -> Universidade Popular dos Pimentas após leitura os professores chegaram a conclusão que os alunos 27 

(cerca de 20 ou 30) não querem sair do bairro dos Pimentas para ir ao Torricelli no Centro de Guarulhos por achar que 28 

isto seria um golpe e que uma vez que saiam da periferia nunca mais voltariam para ela.    Profª Olgária diz que o correto 29 

na UNIFESP seria controlar os trabalhos, a presença e a reprovação. A profª Patricia diz ainda que os alunos não  30 

precisam ter rendimento basta que ele tenha presença, só são reprovados os alunos que não aparecem nas aulas  os ditos 31 

“fantasmas”. Profº César diz que tem medo dos alunos uma vez que não há respaldo por parte da UNIFESP . Profº Tales 32 

diz que sempre passa a lista de presença, mas diz que é necessário falar para o aluno que é necessário o mínimo de 33 

presença e condição para que ele passe. Profª Olgária diz que existe um ciclo vicioso na área de humanas. Profª Patricia 34 

diz que se houverem ameaças as mesmas deverão ser registradas na secretaria. Profª Lucia relata que um aluno a ameaçou 35 

e diz que a direção precisa tomar uma providência antes que a coisa se alastre. Profº Jamil relata que alguns alunos se 36 

matriculam na parte da tarde e nunca consegue chegar no horário, pois trabalham. A Profª Izilda disse que, na esfera 37 

acadêmica, os professores têm o respaldo e podem contar com a proteção da coordenação de curso, que ela esta aqui 38 

também para isso.  Profº Tales diz que a instituição tem que tomar as rédeas da situação. Profª Patricia diz que a profª 39 

Conceição conseguiu fazer a reunião da Congregação em portas fechadas e não sabe porque a nova direção também não 40 
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adota esta postura. Profª Jacira diz que estes alunos da bagunça não são representativos e eles colocam 1 representante em 41 

cada sala. Profª Arlenice diz que os professores estão desorganizados uma vez que eles votaram  para a reunião da 42 

Congregação ser no teatro, ela diz que está faltando clareza e metas já que as comissões estão perdidas. Na congregação 43 

foi informado que a UNIFESP tem  interesse  em 2 áreas  sendo uma  uma seria próxima a favela e a outra um terreno 44 

próximo ao córrego. Profº Sandro diz que a prefeitura quer vender para o MEC um terreno de 24 milhões o professor 45 

informa também que houve uma renovação dos membros da comissão de infra estrutura, ele diz também que alguém que 46 

não se sabe exatamente quem escreveu uma carta  declarando interesse pela proposta da UNG e falando das demandas e 47 

isto circulou por e-mail entre os membros da comissão porém o o profº Sandro foi contra a este documento pois este tipo 48 

de “decisão” não pode ser feito por um agente externo este tipo de decisão deve ser encaminhado pela congregação, 49 

embora o profº Sandro não tenha concordado com o envio deste documento o mesmo foi enviado  para a UNG via direção 50 

acadêmica e uma nova reunião foi marcada para o dia 15/08. Profª Olgária diz que o ideal seria se o administrativo fosse 51 

coordenado pelo pessoal administrativo uma vez que teria conhecimento suficiente para saber o que é melhor para eles e o 52 

acadêmico por alguém do acadêmico, pois assim cada um saberia o que é melhor para o seu grupo, o ideal seria que 53 

houvesse um prédio para cada coisa, mas ainda não há reconhecimento legitimo da congregação para isto. Profª Izilda diz 54 

que a comissão de infra estrutura não é deliberativa, e a congregação sim deveria ser o lugar onde se delibera as coisas. 55 

Profº Sandro expõe que a comissão de infra estrutura já recebe as coisas prontas. Profº Tales diz que a mudança seria algo 56 

muito bom já que ao voltar teríamos uma nova visão de tudo já que agora não há perspectivo das coisas já que não 57 

estamos nem aqui nem lá. O professor diz ainda que existam paranóicos tanto entre os alunos quanto entre os professores. 58 

A Filosofia é o único departamento que entra em consenso e precisa se reunir mais para lutar por seu espaço. Profª 59 

Olgária diz que no momento a Filosofia está lutando para sobreviver aqui no campus, pois todos os cursos acabam por 60 

“engolir” a Filosofia a professora aproveita para avisar a todos que quando for preciso faltar é muito importante avisar os 61 

alunos e dizer como será reposta estas aulas e qualquer problema que eles tiverem deverão ser informados a chefia. Profª 62 

Izilda diz que a comunicação entre docentes e discentes deverá ser feita pelo moodle. Profª Patricia informa que no novo 63 

regimento a relação que era 1/15 passou  a ser 1/18 encontros a nota passou a ser 6 e o mínimo 3.Profª Olgária diz que isto 64 

poderá ser contestado. Profº Tales diz que os alunos não precisam estar aqui em 18 semanas, pois eles precisam pesquisar 65 

em bibliotecas e isto não é para ser feito junto com os professores. O assunto da comissão de infra estrutura foi retomado 66 

e a profª Izilda diz que seria bom fazer um documento conjunto onde diz que a comissão não é um local deliberativo e sim 67 

um local subordinado a congregação assim como os outros, após votação todos concordaram com a confecção do 68 

documento.Profª Olgária  diz que irá pedir ao profº Marcelo que converse com o profº Plinio para que ele seja o 69 

representante da Filosofia na comissão do orçamento e o profº Sandro diz que irá conversar com o profº Fernando para 70 

que seja seu suplente na comissão de infra estrutura uma vez que o profº Claudemir não poderá mais o ser. Profº Henry 71 

fala sobre  a revista que está praticamente pronta precisando apenas acertar alguns detalhes para sua publicação. A profª 72 

Olgária aproveita para dizer que com o dinheiro do orçamento daria para separar verba para a tradução, revisão e etc. 73 

Profª Izilda aproveita para dizer que os professores devem refletir e ver o que precisa colocar no papel para que possamos 74 

enviar ao representante da filosofia que será responsável pelo orçamento para que possamos encaminhar o pedido a 75 

direção. Na sequencia é colocado em votação o pós doc do profº Henry que será no período de dezembro de 2013 a 76 

fevereiro de 2014  e todos os presentes concordaram, logo após a votação há uma ampla discussão sobre a recusa do visto 77 

do profº Jamil  pelos EUA, concluísse que a profª Olgária iria enviar um ofício ao departamento de relações exteriores da 78 

Unifesp solicitando esclarecimentos  sobre o assunto. Profª Olgária diz que irá conversar com o profº Daniel sobre a vaga 79 

de docente do departamento de filosofia que até agora não apareceu e diz ainda que esta vaga deva constar na pauta da 80 
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próxima congregação. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do 81 

Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata. Guarulhos, 22 de julho de 2013. 82 

 83 

 84 

 85 


