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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  1 

DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. 2 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete com início às 14:30 horas, reuniram-3 

se os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de César Ribas Cezar, Fernando 4 

Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Vice-coordenador do curso, Juvenal 5 

Savian Filho, Maurício Pagotto Marsola, Olgária Chain Feres Matos, Coordenadora do curso, Rita 6 

de Cássia Souza Paiva. Ausências justificadas dos profs. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, 7 

Henry Burnett. Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser discutida: 1) Semana de 8 

Literatura (C.A de Filosofia); 2) Semana do Calouro – aula inaugural; 3) Concurso (prazo, 9 

sugestões de bancas); 4) Publicação (Rita) 5) Projeto Pedagógico (nova carga horária para 10 

bacharelado; Filosofia do Direito e Filosofia da Religião; comissão de estágio). Com a palavra, a 11 

profª Olgária abriu a reunião e sobre o 1º ponto de pauta, referente a solicitação dos alunos Hildon 12 

e Danilo para uma semana de literatura no campus, não houve discussão, pois os mesmos não 13 

compareceram. 2º ponto de pauta: sobre a Semana do Calouro, o prof. Francisco apresentou uma 14 

proposta em que cada curso organizaria palestras ou aula inaugural para expor o perfil do curso. A 15 

profª Olgária sugeriu uma conferência geral para o campus. O Prof. Francisco sugeriu explicar aos 16 

alunos a grade curricular do curso. Após discutirem sobre o assunto, os presentes decidiram que o 17 

prof. Fernando dará a aula inaugural do curso de Filosofia. 3º ponto de pauta: a profª Olgária 18 

informou que as vagas para o concurso de docente ainda não foram publicadas em Diário Oficial, 19 

porém os professores discutiram sobre as bancas e nomes foram sugeridos. O prof. Francisco 20 

mencionou que no edital consta que o candidato deve ser doutor em Filosofia, com graduação em 21 

Filosofia. Todos concordaram que o mais importante é o doutorado em Filosofia. O prof. Juvenal 22 

comentou que o candidato poderia ser portador de título de doutor com graduação em Filosofia. 23 

Ficou decidido que será definida a titulação dos candidatos por área. 4º ponto de pauta: a profª Rita 24 

falou sobre o projeto da editora Unifesp. Participou de reunião com a profª Cynthia e disse que as 25 

linhas de publicação foram definidas. O ideal seria a existência de um livro de ensaios de Filosofia 26 

para publicação (trabalhos que estão sendo feitos). Ficou definido que em maio os professores 27 

retomarão o assunto. 5º ponto de pauta: sobre o Projeto Pedagógico o prof. Francisco informou 28 

que não haverá a unidade curricular de línguas para os alunos do primeiro ano, e sim 1 domínio 29 

conexo. Para os alunos do segundo ano, 2 domínios conexos. Os cursos terão no máximo 60 30 

estudantes. O prof. Francisco comentou sobre as datas da pasta verde, conforme reunião feita com 31 

a profª Lúcia da Pró-Grad e a data final será 08/02/08. O prof. Juvenal mencionou que a área de 32 

estudos religiosos tem aumentado muito e que várias faculdades de Teologia estão mais 33 

reconhecidas e falou sobre uma possível proposta de abrir um espaço no campus para Filosofia da 34 
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Religião. O prof. Fernando falou de seu interesse em Filosofia do Direito como eletiva. Sobre a 35 

comissão de estágios, o prof. Francisco informou sobre o processo de organização de estágio e que 36 

a legislação exige seu início no final do segundo ano. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lílian 37 

Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai 38 

assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 11 de dezembro de 2007. 39 
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