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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA DA 

UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS. 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e sete com início às 14:00 horas, 

reuniram-se os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de Alexandre de 

Oliveira Torres Carrasco, César Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis 

Pinheiro Machado, Vice-coordenador do curso,  Henry Martin Burnett Júnior, Ivo da Silva 

Júnior, Juvenal Savian Filho, Olgária Chain Feres Matos, Coordenadora do curso, Rita de 

Cássia Souza Paiva. O Prof. Maurício Pagotto Marsola, justificou ausência, pois encontrava-se 

na casa do saber. Com a palavra, a Profª. Olgária apresenta a pauta a ser discutida: a) estatuto 

da comissão de curso (critérios de eleição, atribuições). b) Plano Político Pedagógico do curso  

de Filosofia. c) comissão para cuidar das atividades complementares e estágio. O Profº. 

Fernando colocou que todos poderiam pensar nas atribuições da comissão, a quem ela se 

reporta, sua representação junto a Universidade e a criação do departamento que não tem 

prazo definido de início, portanto, a comissão deveria atuar de imediato para resolução de 

casos mais concretos. A Profª. Olgária expôs que em princípio todos decidiriam sobre os 

assuntos do curso, podendo haver divisão de tarefas para não ocorrer sobrecarga de trabalho 

como, por exemplo, a representação do curso junto à Pró-grad. Em seguida a Profª. Olgária leu 

o esboço do regimento: 1- Funcionamento como colegiado. Todos os professores 

participariam das decisões independente de título acadêmico; 2- A eleição do chefe se faz por 

processo eleitoral, por chapa. 3- A chefia será de dois anos podendo ser reeleita por mais dois. 

O quorum deverá ter dois terços dos docentes. O Profº. Fernando sugeriu o prazo de dois 

meses antes para candidatar-se na chapa e que as chapas apresentem-se na reunião mensal. 

Prof. Olgária informou que o campus está caminhando para criação do departamento, portanto, 

todos deveriam pensar no regulamento do curso para organizá-lo. Todos os presentes 

discutiram sobre o quorum para votação, sendo determinado por maioria simples ou maioria 

absoluta. Todos mencionaram sobre a importância dessa questão com relação aos docentes que 

virão a participar das votações e, em caso da ausência de um membro da comissão, como 

seriam tomadas as decisões. Profº Francisco sugeriu que não determinar quorum com maioria 

qualificada e sim com dois terços dos membros. A Profª. Olgária comentou sobre a 

representação discente do curso e sugeriu um aluno para o período vespertino e um aluno para 

o período noturno sendo que os próprios alunos reuniriam-se e fariam uma eleição direta de 

seus representantes.  Também questionou aos presentes sobre a importância de representantes 

num primeiro momento. O Profº Francisco falou sobre a questão dos representantes, pois  
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permitiria uma mediação direta dos discentes junto aos coordenadores do curso. O Profº 

Juvenal colocou não ser necessário dois representantes. Todos concordaram que o curso terá 

apenas um representante discente. Sobre a Comissão de Informática o Profº. Fernando 

informou a respeito do programa de ensino a distância da UNIFESP nas modalidades moodle e 

teleduc, sendo que o primeiro já é sistema habilitado pela instituição. Ficou deliberado que as 

reuniões do curso serão na última quarta-feira do mês às 14h00. Todos concordaram que a 

reunião do curso deverá ter pauta e convocação antecipada de uma semana através de e-mail, 

telefonema etc., o material preparado com antecedência e que a ata da reunião anterior já 

esteja disponível para assinatura. A Profª. Rita questionou se o curso terá alguma atividade 

intelectual enquanto departamento. O Profº. César sugeriu uma semana de Filosofia onde 

todos exporiam. A Profª. Rita sugeriu também sobre seminários ou pesquisas. A Profª. Olgária 

comentou que acha um tanto difícil, por conta da não disposição dos docentes para a 

exposição e que neste primeiro momento seria importante conhecer as dificuldades de 

deslocamento dos alunos. O Profº Francisco confirmou seu interesse em fazer as palestras uma 

vez a cada semestre para que não atrapalhe o andamento do curso. O Profº Fernando 

questionou se a palestra teria validade como atividade complementar já que seriam ministradas 

no horário de aula e, caso não tenham poderiam acontecer às quartas-feiras. O Profº Francisco 

comentou sobre a eventual necessidade de se definir uma forma de atividade (por ex. leitura na 

biblioteca, grupo de estudos) para os estudantes nos dias em que não são ministrados cursos, 

para que estes dias possam ser computados como dias letivos. Todos colocam em discussão as 

atividades da bolsa monitoria e a Profª. Rita sugeriu grupos de estudo ou estudo individual 

com acompanhamento do professor. O Profº Juvenal sugeriu estudos de Filosofia Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea e citou autores e textos para seminário. A Profª. Olgária 

solicitou cautela para que os alunos não fiquem sobrecarregados e que estes estudos não 

fiquem como mais uma disciplina. O Profº César achou interessante ministrar seminários de 

textos dados no curso. O Profº Ivo sugeriu um tema por semestre.  Todos os presentes 

colocaram em discussão se os livros da biblioteca iriam atender a demanda dos estudos 

propostos. A bibliotecária Fernanda posicionou que cerca de dois mil títulos e periódicos 

comprados estão na biblioteca e a previsão é de receber por volta de cinco mil títulos que já 

foram adquiridos através de licitação. Ficou decidido que as bolsas monitoria do curso de 

Filosofia iriam ser dedicadas para apoiar o trabalho de implantação da biblioteca. O Profº 

Francisco prosseguiu com a pauta e colocou em discussão a equivalência de disciplinas e seus 

critérios. Todos mencionaram a respeito de pedido dos alunos e citaram alguns casos. O Profº 
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Juvenal sugeriu o máximo de vinte e cinco por cento de aproveitamento, como 

fazem algumas universidades. Todos concordaram que cada professor deve analisar a 

solicitação referente à unidade curricular que ministra, ficando decidido que o aproveitamento 

poderá ser de no máximo 30% e que as disciplinas Introdução Filosofia Geral II e Leitura e 

Interpretação de Textos I não poderão ser objeto de aproveitamento. Foi sugerido que para o 

próximo semestre os alunos façam pedido de aproveitamento com antecedência. O Profº 

Francisco expôs sobre a Comissão de Atividades Complementares e sugeriu um painel de 

divulgação para os estudantes. O Profº Fernando mencionou que a comissão deveria ter um 

presidente e ter uma rotina, divulgando e recolhendo informações. O aluno traria o certificado, 

a comissão analisaria deferiria ou não e que este critério valeria para os demais casos. Ficou 

formalizada a Comissão de Atividades Complementares tendo como presidente o Profº 

Fernando e como membros a Profª. Rita e Profº César. Todos os presentes mencionaram sobre 

as atividades complementares e atividades de estágio e sua regulamentação para aprovação do 

MEC, o que será discutido em futuras reuniões da Comissão. Nada mais havendo a 

acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso de Filosofia, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 28 de 

março de 2007. 
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