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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 14/07/2014. 3 

Ao décimo quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, com início às 10h30, na sala 211 4 

do Campus Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 679 Macedo - Guarulhos), reuniram-se os professores 5 

do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Luciano Ferreira Gatti, 6 

Marcelo Silva de Carvalho, Rita de Cássia Souza Paiva, Sérgio Xavier Gomes de Araujo, Silvio Rosa 7 

Filho e Tiago Tranjan. Professor Alexandre começa a reunião dizendo que os afastamentos precisam 8 

sempre ser discutidos no departamento para que haja uma adequação na grade curricular para evitar 9 

prejuízo nas aulas, ele diz também que ao se tomar este cuidado o departamento poderá preservar a 10 

grade da graduação e a da pós-graduação e com isto será feito um cálculo de quantos professores 11 

poderão sair de afastamento sem prejudicar o curso. Após ampla discussão sobre o assunto chegou se 12 

a conclusão que: todos os afastamentos devem ser comunicados com antecedência mesmo que 13 

estejam na dependência de bolsas e financiamentos, houve a sugestão de que esta lista com os nomes 14 

e períodos dos professores com afastamentos solicitados, seja divulgada entre os docentes. Os 15 

professores informaram também que, a um tempo atrás foi pensada a possibilidade de dividir os 16 

professores do departamento em duplas para que um possa cobrir o outro em caso de rodízio. Na 17 

seqüência entrou  em pauta os afastamentos da professora Rita de Cássia Souza Paiva e do professor 18 

Luciano Ferreira Gatti que foram aprovados por todos os presentes.  Nada mais havendo a 19 

acrescentar, eu, Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do Departamento de Filosofia, 20 

lavrei a presente ata. Guarulhos, 14 de Julho de 2014. 21 


