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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 31/08/2016. 3 

No Trigésimo primeiro dia do mês de agosto, do ano de dois mil e dezesseis, com início às 11h15, na 4 

sala 214, da EFLCH, Campus Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333, Bairro dos Pimentas, 5 

Guarulhos) reuniram-se os professores do Departamento de Filosofia: Alexandre de Oliveira Ferreira, 6 

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cesar 7 

Ribas Cezar, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Junior, Patricia Fontoura 8 

Aranovich,  Plinio Junqueira Smith e  Silvio Rosa filho; A reunião teve inicio com os informes da 9 

Graduação dado pela chefia de departamento. Foi exposto que está em discussão na câmara de 10 

graduação a criação da coordenação de licenciatura o formato ainda esta em aberto, mas, normalmente  11 

o vice coordenador da câmara de graduação é o coordenador da licenciatura. O professor diz que como 12 

ainda esta em discussão na Filosofia a Licenciatura, a questão do domínio conexo fixo e agora a 13 

questão da coordenação o ideal seria que todos pensassem sobre estes temas para que os mesmos 14 

sejam discutidos na próxima reunião. Na seqüência houve o informe da Pós-Graduação onde foi dito 15 

que o professor Claudemir Roque Tossato é o novo coordenador e o seu vice é o professor Francisco 16 

de Ambrosis Pinheiro Machado cujo mandato é de 3 (três) anos. O professor Francisco explica que na 17 

CEPG está ocorrendo o processo de eleição para dois suplentes que irão ficar nos lugares dos 18 

professores Edson Telles, que solicitou seu desligamento da CEPG,  e do professor Claudemir que foi 19 

para a coordenação. Os inscritos para estas vagas foram: o professor Ivo da Silva Junior e a professora 20 

Rita de Cássia Souza Paiva. O próximo tema foi a resposta recebida do DRH do Memorando 10/2016 21 

enviado pela chefia que perguntava se havia alguma legislação que falava sobre o local de moradia ou 22 

residência do servidor. Após  leitura do memorando resposta subentende-se que não existe uma lei que 23 

regula a distância em que o servidor deve  morar ou residir em relação à sua lotação. Existe, porém, a 24 

obrigação do servidor em estar à disposição da Universidade sempre que for solicitado, caso ocupe 25 

função gratificada ou seja contratado em Regime de Dedicação Exclusiva. Depois de ampla discussão 26 

sobre este assunto ficou definido que este tema voltará como ponto de pauta para que possa haver 27 

alguma deliberação sobre que alguma providência que  a chefia deverá tomar para resguardar os 28 

colegas e o departamento. O próximo informe foram as vagas dos concursos:  haviam 4 vagas a serem 29 

definidas e 2 vagas que já estavam destinadas a Libras, após reunião com os chefes ficou definido que 30 

a distribuição das vagas seria: 1 para Sociologia da Educação,  2 para Línguas instrumentais e a última 31 

vaga para o temas transversais, em concurso com o título de “Desigualdade de gênero e raça e políticas 32 

públicas”. Esta última vaga teria, em princípio, destinação em aberto, mas no correr do processo houve 33 

destinação ao departamento de Educação sem consulta aos demais departamentos e rompendo uma 34 
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acordo que havia sido feito na reunião supracitada. Tal comportamento, do Departamento de Educação 35 

e patrocinado pela Direção Acadêmica causou um importante desconforto fazendo-se necessário a 36 

retomada da discussão, na reunião da congregação que ocorrerá em 01/09, uma vez que há tempo hábil 37 

já que o professor deverá vir somente em 2018. Na seqüência há um questionamento do professor 38 

César sobre o que é extensão para a Filosofia uma vez que o mesmo entrou com o pedido para ser 39 

promovido a associado e a CPPD estaria questionando seu pedido. E por fim houve a aprovação dos 40 

pedidos de afastamento da professora Patricia Fontoura Aranovich de 27 a 30 de setembro para 41 

Universidade Federal de Alagoas e do professor Ivo dias 22 e 23 de setembro para Universidade 42 

Federal da Bahia. Nada mais havendo a tratar, eu Daniela Mendes Puglia, na qualidade de secretária do 43 

departamento, lavrei a presente ata. Guarulhos, 31 de agosto de 2016.  44 
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