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

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do 4 

Departamento de Filosofia, às dez horas, na sala 109 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar 5 

a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, Alexandre de Oliveira 6 

Torres Carrasco, André Medina Carone, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Cesar Ribas Cezar, 7 

Cristiane Maria Rebello Nascimento, Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Izilda Cristina Johanson, 8 

Juvenal Savian Filho, Lucia Rocha Ferreira, Patrícia Fontoura Aranovich e Rafael Kenji Ozeki. 9 

Ausências Justificadas: Ivo da Silva Junior, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro 10 

Machado, Jamil Ibrahim Iskandar, Marcelo Silva de Carvalho e Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber. 11 

EXPEDIENTE.O Prof. Alexandre iniciou a reunião informando que a ordem de alguns pontos de 12 

pauta será alterada para que haja tempo dos professores responsáveis pelos informes chegarem ao 13 

Campus. A-INFORMES: Informes da Chefia: Laboratório de Estudos da Linguagem e Práticas de 14 

Tradução e Chamada Pública para Contratação de Professor Visitante. O Prof. Alexandre lembrou a 15 

todos que foi formada uma comissão para organizar a chamada pública para contratação de 16 

professores visitantes na última reunião do colegiado. Apresentou brevemente o edital que foi 17 

elaborado, bem como as normativas que envolvem a contratação desta modalidade de professores. 18 

Explicou que no bojo da proposta de contratação de professores visitantes foi criada a ideia do 19 

Laboratório de Estudos da Linguagem e Práticas de Tradução; fez também uma breve apresentação 20 

da minuta que foi criada para o projeto. Informou que esta minuta será pautada amanhã na reunião 21 

da Congregação do Campus como forma de respaldo para ensejar a contratação de dois professores 22 

visitantes para o Departamento, tendo em vista que a proposta feita pela Direção Acadêmica do 23 

Campus até o momento era de que apenas um professor visitante fosse disponibilizado ao 24 

Departamento de Filosofia. Concurso de Filosofia Antiga: O Prof. Alexandre informou que houve 25 

uma candidata aprovada no concurso de Filosofia Antiga e aproveitou a oportunidade para 26 

agradecer ao Prof. Marcelo, presidente da banca do certame, ao Prof. Ivo, que fez um esforço 27 

excepcional para que o certame ocorresse e sem o qual, muito provavelmente, não haveria 28 

ocorrido, e também a todos os colegas do Departamento que estiveram envolvidos nos trabalhos 29 

relacionados ao concurso. Indicação do Prof. Edson Telles e da Profa. Jacira de Freitas para a 30 

Câmara de Extensão: O Prof. Alexandre informou que houve indicação do Prof. Edson Telles (titular) 31 

e da Profa. Jacira de Freitas (suplente) para a Câmara de Extensão. Aproveitou o ensejo para 32 
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informar que há uma retificação a ser feita na ata de 05/03 relacionada a este assunto, mas que 33 

será tratada com mais detalhes em outro ponto de pauta desta reunião. Informes da Graduação: 34 

Grade horária para o segundo semestre de 2018: A Profa. Patricia informou que encontrou algumas 35 

dificuldades na elaboração da grade horária para o próximo semestre em virtude de algumas 36 

incompatibilidades de horários e de disponibilidade dos docentes. Em seguida, após discussões com 37 

os membros do colegiado, efetuou os ajustes necessários para sanear as questões que estavam 38 

pendentes. Levantamento das matrículas de alunos nas Ucs: A Profa. Patrícia informou que houve 39 

poucos alunos matriculados em algumas disciplinas fixas e ponderou que isso pode ter ocorrido por 40 

conta de algumas distorções relacionadas ao excesso de matrículas em algumas UCS, especialmente 41 

na disciplina de Filosofia Moderna. Explicou que é bem provável que no semestre vindouro esta 42 

situação se estabilize. Informou que a maior parte dos alunos tem tendido a seguir a matriz 43 

curricular, e que, por conta disso, é importante não alocar disciplinas do mesmo termo no mesmo 44 

dia. 7 - Revalidação de diplomas: A Profa. Patrícia informou que todos os cursos do Campus 45 

adotaram normas similares para revalidação de diplomas e salientou que os principais requisitos a 46 

serem discutidos estão relacionados à carga horária do curso e à necessidade de realização de 47 

provas de proficiência de língua portuguesa. Explicou que a questão da carga horária não é muito 48 

negociável, visto que deve atender aos requisitos mínimos exigidos na legislação brasileira, e que 49 

entendeu ser necessária a realização de prova de proficiência em língua portuguesa. Solicitou ao 50 

colegiado que discutisse sobre o grau de proficiência que deve ser requisitado. Fez um alerta a 51 

todos, informando que durante as pesquisas envolvendo a revalidação dos diplomas percebeu que, 52 

de acordo com a resolução de 2015, o curso de Licenciatura em Filosofia possui carga horária de 400 53 

horas negativas em vista do que é exigido pela Unifesp, visto que dispõe atualmente de 2.800 horas 54 

e deveria conter, minimamente, 3.200. Salientou que irá encaminhar esta questão para discussão 55 

junto à Comissão de Curso e ao NDE, e que o assunto será pautado posteriormente em reunião do 56 

Colegiado do Departamento Colegiado para análise e deliberação. Após discussões, o colegiado do 57 

Departamento de Filsofia definiu como requisito mínimo para revalidação de diplomas a proficiência 58 

intermediária superior em língua portuguesa. Informes da Pós-graduação: Nova composição da 59 

CPG: O Prof. Alexandre informou que irá repassar alguns informes da Pós-Graduação a pedido do 60 

Prof. Claudemir, que infelizmente não pôde comparecer à reunião. Informou que houve eleições 61 

para a CPG, e em seguida citou os nomes dos membros eleitos, conforme segue: Profs. Rita de 62 

Cássia Souza Paiva, Arlenice Almeida da Silva, Luciano Gatti, Jacira de Freitas e Tiago Tranjan, como 63 

titulares; Profs. Izilda Cristina Johanson, Plínio Junqueira Smith e Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, 64 
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como suplentes. Processo seletivo para mestrado e doutorado: O Prof. Alexandre informou que foi 65 

publicado o edital de processo seletivo para mestrado e doutorado e que as inscrições estarão 66 

abertas no período de 26 de abril a 16 de maio de 2018. Proposta de credenciamento de 67 

professores externos no PPGF: O Prof. Alexandre informou que foi encaminhada anexa à 68 

convocação a minuta da proposta feita pela CPG referente ao credenciamento de professores 69 

externos ao Departamento de Filosofia. Solicitou a todos os membros do colegiado que leiam e 70 

analisem o conteúdo da proposta, tendo em vista que a minuta será encaminhada futuramente ao 71 

Colegiado do Departamento para discussão e deliberação. B - ORDEM DO DIA: Aprovação das atas 72 

da reunião ordinária de 03/04/2018 e da reunião extraordinária de 12/04/2018. O Prof. Alexandre 73 

informou que os arquivos contendo as atas foram encaminhados previamente por e-mail para 74 

conhecimento de todos. Sem manifestações quanto a eventuais correções e alterações, em regime 75 

de votação, ambas as atas foram aprovadas por unanimidade. Proposta de oferecimento de curso 76 

na graduação (ministrante: pós-doutorando Eduardo Oyakawa): A Profa. Patricia informou que um 77 

aluno de pós-doc da Profa. Rita solicitou ministrar uma disciplina eletiva sobre Dostoiévski na 78 

graduação. A Profa. Cecília sugeriu que a disciplina fosse ministrada em formato de curso de 79 

extensão, a ser coordenado pela Profa. Rita, e justificou a proposta explicando que, seguindo esta 80 

modalidade de curso, os participantes receberão certificados de horas complementares, não haverá 81 

prejuízos relacionados ao cadastro de disciplinas na pasta verde, o palestrante receberá certificado 82 

de que ministrou o curso de extensão e, por fim, que não acarretará em conflitos na grade horária. 83 

Após discussões, o colegiado corroborou a sugestão da Profa. Cecília. A Profa. Patrícia, então, se 84 

dispôs a repassar a proposta à Profa. Rita e ao aluno interessado em ministrar o curso. Formação da 85 

Comissão de Análise de Horas Complementares: A Profa. Patricia informou que a coordenação está 86 

um tanto quanto hesitante em receber certificados de horas complementares não presenciais dos 87 

alunos, mas ressaltou que, como trata-se de um período de transição, todos os casos estão sendo 88 

analisados levando em conta suas especificidades, e que eventualmente alguns certificados não 89 

presenciais ainda estão sendo aceitos. O Prof. André informou que toda a documentação 90 

relacionada a horas complementares já foi entregue, e que não há motivo, portanto, para estender 91 

esta discussão, a qual poderá ser retomada com mais propriedade a partir do próximo semestre. 92 

Após discussões, o Colegiado deliberou pela formação de uma Comissão de Análise de Horas 93 

Complementares, composta pelos membros a seguir: Profs. Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, 94 

Cristiane Maria Rebello Nascimento, Andre Medina Carone e Patrícia Fontoura Aranovich. 95 

Aprovação da composição do NDE: professores Patrícia Aranovich (coord. bacharelado), André 96 
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Carone (coord. licenciatura), Edson Teles, Izilda Johanson, Tales Ab’Sáber: O Prof. Alexandre 97 

informou a todos a proposta de composição do NDE, conforme segue: Profs. Patrícia Aranovich 98 

(coord. bacharelado), Andre Medina Carone (coord. licenciatura), Edson Luís de Almeida Teles, Izilda 99 

Cristina Johanson e Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber. Em regime de votação, a composição foi 100 

aprovada por unanimidade.  Afastamento Nacional - professora Marisa Russo (19/05, para CRM-101 

PR): Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Afastamento 102 

internacional: professora Marisa Russo (de 18/06 a 24/06/2018, para o Institut du Cerveau et de 103 

la Moelle Épinère; de 07/07/2018 a 15/07/2018, para Ateneo Pontificio Regina Apostolorum):  Em 104 

regime de votação, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. Alteração de afastamento 105 

internacional do professor Francisco Machado Ambrosio (de 01/01/2019 a 31/12/2019 para 106 

16/01/2019 a 15/01/2020): O Prof. Alexandre informou que o Prof. Francisco solicitou alteração na 107 

data de seu afastamento internacional do período de 01/01/2019 a 31/12/2018 para 16/01/2019 a 108 

15/01/2020. Salientou que este pedido de alteração de período de afastamento deve ser 109 

documentado e encaminhado à Reitoria para publicação da retificação em Diário Oficial. Em regime 110 

de votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. Retificação de ata (05/03/2018): O Prof. 111 

Alexandre informou que é necessário retificar a ata de março de 2018, de modo que conste que a 112 

Profa. Jacira foi indicada para suplência da Câmara de Extensão e não Comissão de Extensão 113 

conforme constou no corpo do texto. 6 - Cursos pagos: O Prof. Alexandre informou que o 114 

Departamento de História da Arte propôs a criação de um curso pago em parceria com a Fundação 115 

Ema Klabin, o qual será ministrado pelo corpo docente do Departamento utilizando as instalações 116 

da própria fundação. Informou que esta proposta será analisada amanhã na reunião da 117 

Congregação do Campus, e que foi solicitado pela Direção Acadêmica do Campus um 118 

posicionamento oficial de todos os Departamentos. Salientou que este é um tema bastante 119 

delicado, pois trata-se do primeiro curso pago a ser oferecido pela EFLCH, e que, por este motivo, é 120 

pertinente que o assunto seja deliberado pela Congregação do Campus. Após discussões, o 121 

colegiado do Departamento de Filosofia se posicionou contrariamente à criação de cursos pagos no 122 

âmbito da EFLCH, com a ressalva de que está totalmente aberto a discussões e esclarecimentos por 123 

parte do Departamento de História da Arte. Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em 124 

Administração, subscrevo esta ata. Guarulhos, 02 de maio de 2018. 125 

Alexandre de Oliveira Ferreira       126 

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco      127 

André Medina Carone        128 
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Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo       129 

Cesar Ribas Cezar         130 

Cristiane Maria Rebello Nascimento       131 

Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel      132 

 Izilda Cristina Johanson        133 

Juvenal Savian Filho         134 

Lucia Rocha Ferreira         135 

 Patrícia Fontoura Aranovich        136 

Rafael Kenji Ozeki         137 


