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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No vigésimo nono dia do mês de junho, do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

Filosofia, às dez horas e quarenta minutos, na sala 308 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos 4 

assuntos a seguir: Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, André Medina Carone, Henry Martin Burnett 5 

Junior, Ivo da Silva Júnior, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita Paiva, Rodnei Antonio do Nascimento, Sandro Kobol 6 

Fornazari, Tales Afonso Muxfeldt Ab'sáber, Tiago Tranjan e Erika Cristina Damião da Cruz. Ausências justificadas: Cesar 7 

Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Jamil Ibrahim Skandar, Juliana Peixoto, 8 

Juvenal Savian Filho, Olgária Chain Feres Matos. A – EXPEDIENTE - O professor Tiago solicita a inclusão de ponto de 9 

pauta: apreciação do pedido do professor Fernando Maciel Gazoni, das Letras, para ministrar UC eletiva na grade do 10 

próximo semestre. O professor Ivo solicita igualmente inclusão de ponto: discussão do calendário das reuniões do 11 

departamento no segundo semestre do corrente ano. 1 – Aprovação de ata da reunião de 25/05/2017: Em regime de 12 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2 – Informes - Chefia de Departamento: - O professor Ivo informa que 13 

a direção do campus disponibiliza o uso de uma sala no terceiro pavimento do prédio para o oferecimento de UC a ser 14 

definida pelo departamento. Informa igualmente que houve atraso na entrega do Arco, de modo que a mudança dos 15 

setores administrativos se fará a partir do dia 04 de julho. Coordenação do Curso: i) O professor Tiago informa que na 16 

semana passada houve reunião da Comissão de Curso, na qual foram definidas as coordenações. O professor ressalta 17 

que os trâmites administrativos estão em processo para homologação das coordenações. E informa a nova composição 18 

da Comissão de Curso: Titulares: Patrícia Fontoura Aranovich (Coordenadora do Bacharelado), André Medina Carone 19 

(Coordenador da Licenciatura), Henry Martin Burnett Junior, Rita Paiva, Rodnei Antonio do Nascimento; Suplentes: 20 

Alexandre de Oliveira Ferreira, Tiago Tranjan; ii) O professor Tiago informa que na reunião da Comissão de Curso o 21 

Regulamento de Atividades Complementares foi ratificado, porém ainda houve duas pequenas alterações, além 22 

daquelas solicitadas na última reunião do Colegiado; iii) O professor Tiago relata que a discussão iniciada na última 23 

reunião do Colegiado sobre o PPC foi retomada na reunião da Comissão e que foram feitas duas alterações, que serão 24 

trazidas para deliberação do Conselho; iv) O professor Tiago alerta para a necessidade de discutir a maneira pela qual se 25 

fará a implantação de 10% de extensão no Curso, de modo adequá-lo às exigências do PNE. Propôs ainda que se convide 26 

a professora Simone Nacaguma para discorrer sobre o assunto na próxima reunião do colegiado; v) O professor André 27 

comunica que os coordenadores de graduação foram convocados para discutir o início do novo ciclo de avaliação do 28 

MEC. A prova do ENADE será realizada no dia 26/11, composta por 40 questões, sendo 10 de formação geral e 30 de 29 

conhecimento específico. Pondera que o processo de registro dos alunos é complexo e delicado e alerta para a 30 

necessidade de fazer ver aos alunos a importância da realização da prova. Nesse sentido, sugere que se marque uma 31 

reunião de esclarecimento com os alunos após as inscrições para o exame. Pós-Graduação: A professora Patrícia relata 32 

que o processo seletivo desse semestre foi bem sucedido apesar da ocorrência de alguns problemas: projetos que, em 33 

princípio, não deveriam ter sido aprovados em etapa anterior da seleção. E acrescenta que talvez haja a necessidade de 34 

repensar esse ponto do processo seletivo. B - ORDEM DO DIA - Nomeação de membros para a Comissão de Bancas: 35 

homologados os nomes professores Alexandre de Oliveira Torres Carrasco (na qualidade de titular) e Jacira de Freitas 36 

(na qualidade de suplente) indicados ad referendum. Nomeação de membros para o GT Transporte do campus: O 37 

Departamento nomeia os professores Patrícia Fontoura Aranovich (na qualidade de titular) e Maurício Marsola (na 38 

qualidade de suplente) para representá-lo no referido grupo de trabalho. Curso de Filosofia: estabelecimento da forma 39 

em que se dará a discussão de pontos importantes do curso de filosofia: Após ampla discussão sobre a implementação 40 

da carga horária da Extensão no curso e sobre outras possibilidades de mudanças na grade curricular, o professor 41 

Sandro propôs que essa questão fosse conduzida inicialmente pela Comissão de Curso. Em regime de votação, a 42 

proposta foi aprovada por unanimidade. Solicitação do professor Fernando Gazoni do Departamento de Letras da 43 

UNIFESP: O professor Tiago informa que recebeu uma solicitação do Prof. Fernando Gazoni, do Departamento de Letras, 44 

para ministrar UC eletiva sobre a Poética de Aristóteles, no curso de Filosofia. O professor relembra a boa experiência 45 

com professor Eduíno José de Macedo Orione, também do Departamento de Letras, que se responsabiliza por UC 46 

eletiva no corrente semestre. Em regime de votação, a solicitação do professor Fernando Gazoni foi aprovada por 47 

unanimidade. Calendário de reuniões do departamento para o segundo semestre: O professor Ivo sugere as datas a 48 

seguir para as reuniões do colegiado: 28/08, 26/09, 25/10 e 07/12. Em regime de votação, as datas foram aprovadas por 49 

unanimidade. O Prof. Sandro sugere que os horários das reuniões sejam alterados para o período vespertino. Em regime 50 

de votação, com seis votos contrários, quatro favoráveis e uma abstenção, manteve-se o horário das reuniões no 51 

período matutino. Nada mais havendo a tratar, o chefe de departamento deu por encerrada a reunião, às 13h40, e, eu, 52 

Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, lavrei a presente ata que será 53 

assinada por mim e pelos demais presentes. Guarulhos, 29 de junho de 2017. 54 

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco         55 
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André Medina Carone           56 

Henry Martin Burnett Junior          57 

Ivo da Silva Júnior           58 

Patrícia Fontoura Aranovich          59 

Rita Paiva            60 

Rodnei Antonio do Nascimento          61 

Sandro Kobol Fornazari           62 

Tales Afonso Muxfeldt Ab'sáber          63 

Tiago Tranjan            64 

Erika Cristina Damião da Cruz          65 


