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

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. Aos vinte e três dias de fevereiro de 2010, às 10:30 horas, 2 

reuniu-se o Colegiado do Curso de Filosofia, por convocação da Coordenação do Curso de 3 

Filosofia. Presentes:, Claudemir Tossato, Cristiane Nascimento,  Francisco De Ambrosis Pinheiro 4 

Machado (Coordenador do curso), Jamil Iskandar, Marcelo Silva de Carvalho, Marisa Russo 5 

Lecointre, Olgária Chain Feres Matos (Coordenadora do curso), Patrícia Aranovich, Plínio 6 

Junqueira Smith. Professores concursados ainda não nomeados: Izilda Johanson, Cecília Cavaleiro 7 

Macedo, Luciano Gatti, Tales Ab’Saber, Alexandre Ferreira, Sérgio Xavier Araújo, Sandro Kobol 8 

Fornazari, Arlenice de Almeida, Pedro Santos.  Ausências justificadas: Alexandre de Oliveira 9 

Torres Carrasco, César Ribas Cezar, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Fernando Dias 10 

Andrade, Henry Burnett, Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Juvenal Savian, Luciano Codato, 11 

Lucia Rocha Ferreira, Maurício Pagotto Marsola, Rita de Cássia Souza Paiva, Rodnei Antônio do 12 

Nascimento, Silvio Rosa.  Pauta: 1. Aprovação da ata da última reunião; 2. Informes; 3 Início do 13 

semestre; 4. Eventos 2010; 5. Escolha de membros da comissão de atividades complementares; 6. 14 

Encaminhamento do departamento; 7. Desenho institucioanl do campus; 8. Projeto do campus: 15 

dominios conexos fixos. Presidência da reunião: Profa. Olgária Matos. 1. Aprovação da ata da 16 

última reunião: ata não estava pronta. 2. Informes: foram feitos informes sobre concursos e 17 

nomeações: dia 17/02 saíram 9 nomeações; será possível nomear novos professores até 30 de 18 

junho; editais de História da Filosofia Antiga: Helenismo e História da Filosofia Antiga: 19 

Aristóteles em andamento com inscrições até 10/03, mas será prorrogado. Coordenação solicita 20 

que grupos de estudos sejam cadastrados junto à secretária do curso, para controle do curso. 21 

Secretária do curso tem um modelo de cadastro, de lista de presença e de certificado para os 22 

grupos de estudo. 3 Início do semestre: na semana de calouros haverá apresentação do curso de 23 

filosofia na quarta-feira à tarde e à noite; na semana seguinte, devido atraso na entrega do prédio 24 

da unidade II, será organizada um ciclo de palestras, sendo que o curso de Filosofia deverá 25 

convidar um palestrante para quarta-feira, dia 10/03. 4. Eventos 2010: o curso de filosofia tem 26 

verba para organizar uma semana acadêmica com convidados nacionais; a coordenação não tem 27 

uma proposta no momento, sugestões de propostas podem ser enviadas por e-mail.  5. Escolha de 28 

membros da comissão de atividades complementares: os novos membros da comissão de 29 

atividades complementares são: Profa. Marisa (presidente), Profa. Cristiane e Prof. Sandro 30 

Fornazari. 6. Encaminhamento do departamento: decidiu-se algumas alterações no regimento 31 

do departamento: para respeitar o atual regimento geral da Unifesp, o mandato do Chefe de 32 

Departamento será de 3 anos; os artigos a respeito das comissões de graduação e de pós-graduação 33 

serão modificados, já que estas comissões têm estatuto prórprio; ficam alteradas também as 34 

disposições transitórias, assim que o departamento for aprovado pelas instâncias superiores, serão 35 

feitas eleições. 7. Desenho institucioanl do campus: foi informado que Direção Acadêmica, por 36 

solicitação da coordenação dos cursos de filosofia (graduação e pós), Ciências Sociais (graduação 37 

e pós), Letras, e História da Arte irá iniciar debate sobre a institucionalizaçãodo campus por meio 38 

de um fórum dos professessores. O colegiado de filosofia discutiu alguns pontos, considerando a 39 

formação de uma a duas faculdades, pois muitas faculdades podem deixar os departamentos muito 40 

isolados. Neste processo, deve-se garantir o projeto inicial do campus. Caso se opte por duas 41 

faculdades, o critério de agrupamento seria, além do compromisso com o projeto do campus, a 42 

afinidade epistemológica e do modo de pesquisa das áres dos departamentos. 8. Projeto do 43 

campus: dominios conexos fixos: foi relatado novamente o debate que está ocorrendo no campus 44 

e sobre as propostas de mudança no projeto dos domínios conexos fixos. O colegiado considerou 45 

necessário uma reunião de trabalho sobre esse assunto para elaborar um documento 46 

reapresentando a proposta que o curso de filosofia tem para as uc’s de domínio conexo fixo pelas 47 

quais é responsável (Leitura e Interpretação de Textos Clássicos e Filosofia Geral), bem como sua 48 

posição sobre os outros domínios conexos. 8. Informe da pós-graduação: Prof. Marcelo 49 

informou que processo de seleção da pós para o meio do ano será a partir de 15/03. Nada mais 50 
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havendo a acrescentar, eu, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, na qualidade de 51 

coordenador do curso de Filosofia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 52 

presentes. Guarulhos, 23 de fevereiro de 2010. 53 

Claudemir Tossato 54 

Cristiane Nascimento 55 

Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado 56 

Jamil Iskandar 57 

Marcelo Silva de Carvalho 58 

Marisa Russo Lecointre 59 

Olgária Chain Feres Matos 60 

Patrícia Aranovich 61 

Plínio Junqueira Smith 62 


