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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS, 2 

REALIZADA EM 29/09/2016. 3 

 4 

No vigésimo nono dia do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h50, na 5 

sala 216, da EFLCH, Campus Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333, Bairro dos Pimentas, 6 

Guarulhos) reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Torres 7 

Carrasco, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Roque Tossato, 8 

Cristiane Maria Rebello Nascimento, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Fernando Dias Andrade, 9 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Martin Burnett Junior, Juvenal Savian Filho, Izilda 10 

Cristina Johanson, Rita de Cássia Souza Paiva,  Sérgio Xavier Gomes de Araujo,  Tiago Tranjan e a 11 

representante discente da pós graduação Jessika Curtinaz da Silva; A reunião teve seu inicio com as 12 

informações passadas pelo coordenador do curso de Filosofia sobre o  dia aberto que trouxe cerca de 13 

350 alunos do ensino médio de escolas da Guarulhos Sul, muitos destes alunos nunca haviam entrado 14 

em uma universidade. Neste dia eles puderam além de conhecer as dependências da universidade, 15 

conseguiram também conhecer um pouco de cada curso oferecido, uma vez que os cursos 16 

organizaram salas temáticas para atrair os alunos. Em seguida, o prof. Alexandre agradece ao prof. 17 

Tiago por estar trabalhando não só para a Filosofia, mas sim pelo campus. Trata-se na sequência do 18 

possível desdobramento da coordenação de graduação em duas: Bacharelado e Licenciatura professor 19 

Tiago explica que isto é uma tendência que alguns cursos já optaram uma vez que tendo duas 20 

coordenações nenhum dos seguimentos ficam “desamparados” uma vez que há reuniões especificas 21 

para cada área. Professor Tiago diz que consegue continuar tomando conta dos dois, porém, o 22 

departamento precisa ir amadurecendo esta ideia, ele diz ainda que nos outros cursos que já utilizam 23 

as duas coordenações normalmente o coordenador do bacharelado é o vice da licenciatura e vice 24 

versa para que não haja um distanciamento entre bacharelado e licenciatura, o professor diz ainda que 25 

irá convidar os coordenadores dos cursos em que já existe este desdobramento para participar da 26 

reunião da Filosofia para contar suas experiências. A representante discente Jessika diz que os 27 

professores precisam incentivar os alunos a participarem mais do SOFIA já que os alunos não estão 28 

participando da organização e nem das atividades; a representante diz ainda que os alunos tendem a 29 

fazer prioritariamente a licenciatura para que possam ter inserção profissional. Professor  Alexandre  30 

agradece a Jessika pela ajuda na sala temática de Filosofia e diz também que será necessário fazer 31 

uma reunião com os alunos do curso conforme combinado anteriormente, porém, ainda não tem uma 32 

data para que ela aconteça. Informa-se que na última reunião da congregação falou-se que havia 6 33 

vagas disponíveis no campus que seriam 2 para libras e 4 seriam distribuídas entre as chefias; Na 34 

sequencia é discutida a programação de férias dos professores no departamento de filosofia e a 35 
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discussão via e-mail sobre o assunto, a profa. Rita diz que se sentiu ofendida pelo fato do professor 36 

Alexandre não ter assinado sua programação de férias uma vez que a mesma cairia em dias letivos. O 37 

professor explica que não assinou, pois, não sabia que a profa. não daria aulas no período em que 38 

solicitou as férias, a professora leu algumas palavras que demonstrava seu descontentamento e após 39 

esclarecimentos, chegaram em um acordo; Afastamento Internacional do professor Sérgio Xavier de 40 

março de 2017 a março de 2018 para Pós Doutorado que foi aprovado por todos; Por fim o professor 41 

Fernando apresenta a relação de docentes que participarão de sua banca de Livre docência (que 42 

consta no anexo desta ata) e que foi aprovado por todos; Nada mais havendo a tratar, eu Daniela 43 

Mendes Puglia, na qualidade de secretária do departamento, lavrei a presente ata. Guarulhos, 29 de 44 

Setembro de 2016.  45 
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