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

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 2 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete com início às 18:00 horas, 3 

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

Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, vice-coordenador do curso, 5 

Henry Martin Burnett Júnior, Ivo da Silva Júnior, Olgária Chain Feres Matos, coordenadora do 6 

curso, Ausências justificadas dos profs. Alexandre Carrasco, Maurício Marsola e Rita Paiva . Com 7 

a palavra, o Profª. Francisco apresenta a pauta a ser discutida: 1) Informes; 2) Semana de Filosofia 8 

(organizada pelos estudantes); 3) Pós-graduação- posicionamento de departamento de Filosofia: 9 

um programa para todo o campus ou um por departamento? 4) Grade horária 1º e 2º semestres de 10 

2008; mudança de horário da UC “Leitura e Interpretação I” (Juvenal); definição do nome das 11 

eletivas; Semana Santa e Semana da Pátria (Fernando); 5) Calendário 2º semestre de 2007: entrega 12 

das notas e planos de ensino; 6) Matrículas: critérios de vagas para estudantes de domínio conexo 13 

e veteranos reprovados; orientação dos estudantes; 7) Atualização do site do curso de Filosofia 14 

(Fernando); 8) Filosofia da Religião (Juvenal); 9) Revista do Departamento de Filosofia 15 

(Fernando); 10) Estágio: comissão, plano de estágio (distribuição de horas, termo de compromisso, 16 

termo de convênio). O prof. Francisco toma a palavra e abre a reunião com o primeiro ponto de 17 

pauta, informando que o curso terá 1 representante discente e 1 representante do campus para 18 

participar das reuniões ordinárias. Sobre o segundo pondo de pauta os alunos presentes Hildon e 19 

Marcelle informaram aos professores sobre a intenção de realizar uma semana de Filosofia e que 20 

estão levantando fundos para organizarem palestras para o evento que pretendem registrá-lo de 21 

SOFIR. Informaram ainda, que a proposta para o evento é de palestras no horário de aula com os 22 

professores do curso, sendo 1 dia para Filosofia Medieval,  1 para Moderna e 1 para 23 

Contemporânea, abrangendo os períodos vespertino e noturno. Em princípio o evento ocorrerá de 24 

05 a 09 de novembro. Os alunos solicitaram aos professores um auxílio para elaborarem a 25 

programação. O prof. Francisco falou sobre os certificados, pois caso haja necessidade o evento 26 

deverá ser cadastrado na Proex com 45 dias de antecedência. O aluno Hildon sugeriu então que o 27 

evento ocorra de 09 a 14 de novembro por conta da participação da profª Olgária em um evento da 28 

USP. Com a palavra, a profª Olgária propôs convidar professores de outras áreas. Todos 29 

concordaram. Ficou decidido que o evento ocorrerá de 08 a 14/11/07. Os professores presentes se 30 

prontificaram em convidar os colegas da área de atuação. Os contatos dos professores serão 31 

informados aos alunos através da técnica em assuntos educacionais, Srta. Alessandra. Nada mais 32 

havendo a acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso de 33 
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Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 31 de 34 

julho de 2007. 35 

César Ribas Cezar 36 

Fernando Dias Andrade 37 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 38 

Henry Martin Burnett Júnior 39 

Juvenal Savian Filho 40 

Maurício Pagotto Marsola 41 

Olgária Chain Feres Matos 42 

Rita de Cássia Souza Paiva 43 

Lílian Bispo de Oliveira – secretária do curso 44 


