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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 27/10/2011. 3 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, com início às 10h45, no Anfiteatro 4 

nº 01 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Rua Botucatu, 740 – 2º andar - Vila Clementino), 5 

reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Edson 6 

Luís de Almeida Teles, Fernando Dias Andrade, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Izilda 7 

Cristina Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Juvenal Savian Filho, Marcelo Silva de Carvalho, Rodnei 8 

Antônio do Nascimento, Olgária Chain Féres Matos, Patrícia Fontoura Aranovich, Sílvio Rosa Filho 9 

e Tiago Tranjan. Professora Olgária Matos abriu a reunião informando que a Profª. Izilda faria a 10 

leitura de uma carta da Profª. Marisa Russo Lecointre. Profª. Olgária propôs a não discussão sobre a 11 

carta na reunião de hoje e orientou aos que quiserem se manifestar a respeito de seu conteúdo que o 12 

façam na próxima reunião ordinária do departamento, que será realizada no dia 03 de novembro de 13 

2011. Profª. Izilda fez a leitura da carta. Prof. Juvenal pediu para ter acesso à carta, ao que a Profª. 14 

Izilda informou que a Profª. Marisa a faria chegar a todos os professores do departamento. Na 15 

seqüência, Profª. Olgária apresentou a pauta a ser discutida: Esclarecimentos sobre o projeto de 16 

doutorado e estabelecimento de agenda para sua elaboração. Apresentada a pauta, Profª. Olgária 17 

lembrou aos presentes que na última reunião do departamento foi deliberado que a comissão 18 

responsável pela elaboração do projeto de doutorado seria composta pelos membros da CEPG do 19 

PPGF, Prof. Fernando, e qualquer outro professor que tivesse interesse em participar do processo. 20 

Dito isso, passou a palavra ao Prof. Marcelo Carvalho para os esclarecimentos sobre o projeto de 21 

doutorado. Por solicitação do Prof. Edson Teles, Prof. Marcelo fez um breve relato sobre as reuniões 22 

das quais participou na semana passada na CAPES e na ANPOF, informando que, com a mudança do 23 

coordenador de área de Filosofia na Capes, foi aberto formalmente o diálogo sobre a elaboração de 24 

um novo documento de área, com vistas à avaliação trienal dos programas, que tem por objetivo 25 

revisar critérios no que diz respeito às atividades docentes, publicações e atividades discentes. Prof. 26 

Sílvio perguntou se tradução de livro também passaria a ser considerada como publicação, ao que o 27 

Prof. Marcelo informou que, sim, apesar de esta mudança não ter sido formalizada ainda e que os 28 

critérios ainda deverão ser elaborados. Profª. Olgária perguntou se haveria a possibilidade de se 29 

enviar um documento à Capes solicitando a ampliação do prazo para integralização do mestrado, 30 

tendo em vista a deficiência em língua estrangeira de alguns alunos. Prof. Marcelo informou então 31 

que, de acordo com o novo regimento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, já pronto e apenas pendente 32 

de aprovação, os alunos terão de 1 a 4 quatros para integralização do mestrado, e de 2 a 7 anos para 33 

integralização do doutorado. Prof. Rodnei ponderou que a dilatação do prazo é interessante, porém, 34 
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apenas para bons alunos, que estão desenvolvendo bons trabalhos. Prof. Marcelo explicou novamente 35 

que pelo regimento atual o aluno conta com um prazo de dois anos para conclusão do mestrado, 36 

sendo possível estendê-lo por mais 6 meses, através da solicitação de duas prorrogações de 3 meses 37 

cada: o primeiro pedido de prorrogação é acatado sem justificativa e sem análise de mérito; já o 38 

segundo pedido cabe justificativa. Profª. Patrícia argumentou que, sendo o prazo para realização do 39 

mestrado tão curto, apenas dois anos e meio, deveria então se dar mais ênfase à iniciação científica, o 40 

que pode preparar melhor o aluno para o mestrado. Professor Marcelo ressaltou que os prazos 41 

poderão ser modificados quando da revisão do regulamento interno do programa que estará vinculado 42 

ao novo regimento da pró-reitoria. Prof. Francisco propôs que o novo regulamento contemple o ritmo 43 

de trabalho do aluno, tomando como exemplo os alunos que trabalham e estudam, que não recebem 44 

bolsa de estudos, e que precisam de um tempo maior para conclusão de sua pesquisa, e que este 45 

mesmo princípio deve servir para o doutorado. Para concluir o informe sobre as reuniões na Capes e 46 

Anpof, Prof. Marcelo, informou que, com a mudança na coordenação de área de Filosofia na Capes, o 47 

departamento se depara com um cenário mais favorável à aprovação do projeto de doutorado. Dados 48 

os informes, Prof. Marcelo iniciou a apresentação do APCN (Aplicativo para Propostas de Cursos 49 

Novos de Pós-Graduação) da Capes, o qual deve ser preenchido online. Prof. Marcelo explicou todas 50 

as etapas de preenchimento da proposta, ressaltando a importância de cada tela, tais como: 51 

apresentação do dirigente da universidade, coordenador do programa, curso, área, infra-estrutura do 52 

campus, caracterização da proposta, área de concentração, linhas de pesquisa, perfil do corpo docente, 53 

existência da demanda, coerência e apresentação da proposta, perfil do profissional a ser formado, 54 

número de créditos, periodicidade da seleção, vagas por seleção, descrição do corpo docente, 55 

descrição das orientações concluídas, produção bibliográfica, projetos de pesquisa, detalhamento das 56 

atividades dos projetos (se agregam alunos da graduação, outras instituições, se possuem 57 

financiamento) e documentos que deverão ser anexados ao APCN, como o regimento da pró-reitoria, 58 

o regulamento interno do programa, autorização para criação do curso (ata do CPG). Depois de 59 

preenchido, o APCN deve ser encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, 60 

instância que faz o envio da proposta à Capes. No decorrer da apresentação, Prof. Marcelo foi 61 

esclarecendo as dúvidas que foram surgindo sobre os itens citados. Concluída a apresentação, Prof. 62 

Marcelo propôs indicar um relator para redação dos textos. Prof. Tiago propôs que fossem tirados na 63 

reunião de hoje os nomes dos relatores que ficarão responsáveis pela elaboração da versão preliminar 64 

dos textos que irão compor o APCN. Questionado sobre o prazo para envio da proposta, Prof. 65 

Marcelo informou que, geralmente, as propostas são encaminhadas no mês de abril, mas que 66 

precisam ser apresentadas à Pró-Reitoria até janeiro. Desse modo, Prof. Marcelo propôs que fossem 67 

realizadas reuniões paralelas para elaboração dos textos para o APCN e revisão do regulamento 68 
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interno do programa, e que, em meados de dezembro fosse realizada uma nova reunião geral para 69 

aprovação da proposta. Prof. Marcelo chamou a atenção para dois pontos que precisam ser definidos 70 

para que então a proposta comece a ser trabalhada: 1) a incorporação das atuais linhas de pesquisa do 71 

mestrado ao projeto de doutorado, 2) inclusão de todo o corpo docente do departamento na proposta, 72 

com a ressalva de que só poderão receber orientação de doutorado os professores que já tiverem  73 

orientação de mestrado concluída. Prof. Fernando perguntou se não seria possível adotar outros 74 

critérios para atribuição de orientação do doutorado, que não o de orientação de mestrado concluída. 75 

Prof. Marcelo respondeu que, politicamente falando, não seria uma boa estratégia para aprovação 76 

junto à Capes, visto que cerca de 80% do corpo docente não possui orientação de mestrado concluída 77 

e que isso, certamente, seria uma razão para a Capes recusar a proposta. Prof. Tiago perguntou então 78 

se o Prof. Marcelo saberia informar quantas orientações de mestrado teríamos concluídas até o envio 79 

da proposta. Prof. Marcelo respondeu que seriam cerca de dez. Prof. Tiago ponderou que seria salutar 80 

criar critérios alternativos, estabelecer um prazo e colocar em votação no colegiado. Prof. Fernando 81 

explicou que seu incômodo com o critério a respeito da atribuição de orientação de doutorado está 82 

relacionado à sua preocupação em que se crie uma “fila”, em que os primeiros que recebem 83 

orientação de doutorado serão os primeiros a estarem aptos a tornar-se livre-docentes, o que cria uma 84 

discriminação negativa entre os professores, e que ele não aprova. Prof. Marcelo esclareceu então que 85 

nenhum professor que teve interesse e candidato para orientar no mestrado deixou de fazê-lo por não 86 

estar credenciado e citou os casos de co-orientações existentes no programa. Prof. Fernando propôs a 87 

participação de todo o corpo docente como possíveis orientadores de doutorado, adotando-se critérios 88 

alternativos para atribuição da orientação. Prof. Jamil citou dois casos de universidades particulares 89 

que tiveram o projeto de doutorado recusado pela Capes, com a justificativa de que o corpo docente 90 

não possuía orientação de mestrado concluída. Profª. Olgária alertou para o fato de não se tomar esse 91 

dado por princípio e que os casos que eventualmente surgirem poderão ser legislados internamente. 92 

Prof. Tiago alegou que existir estágios na carreira docente não se constitui em uma discriminação 93 

negativa e que ele, pessoalmente, por não ter uma orientação de iniciação científica concluída, não se 94 

considera apto a orientar um doutorado. Prof. Francisco propôs que esses dois pontos - 1) 95 

incorporação das linhas de pesquisa do mestrado e respectivo ementário e 2) o critério de atribuição 96 

de orientação de doutorado será ter uma orientação de mestrado concluída. Isso para o regulamento 97 

que será encaminhado no APCN. Após aprovação se reabre a discussão sobre o ponto, se necessário 98 

- sejam incluídos na pauta para deliberação na reunião do dia 03 de novembro de 2011. Após várias 99 

manifestações, foi acatada a proposta do Prof. Francisco. Prof. Sílvio e Prof. Marcelo procederam 100 

então à indicação dos relatores: 1) infra-estrutura: Prof. Juvenal, 2) perfil do egresso: Profª. Olgária, 101 

3) Contextualização da proposta: Prof. Marcelo; 4) Relação com a graduação e com o mestrado: Prof. 102 
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Sílvio, Profª. Patrícia e Prof. Francisco. 5) Os textos sobre área de concentração e linhas de pesquisa 103 

já estão em andamento. 6) Cooperação Internacional: Prof. Marcelo fará o levantamento das 104 

informações relativas a este tópico. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Gonçalves, na 105 

qualidade de secretária do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, lavrei a presente ata. São Paulo, 106 

27 de outubro de 2011. 107 


