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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às dez 3 

horas, na sala 104 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre 4 

de Oliveira Ferreira, Arlenice Almeida Da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Ivo da Silva Júnior, Jamil Ibrahim 5 

Iskandar, Luciano Ferreira Gatti, Paulo Fernando Tadeu Ferreira, Rita de Cássia Souza Paiva, Sandro Kobol Fornazari e 6 

Rafael Kenji Ozeki.  Ausências Justificadas: Fernando Dias Andrade. A-EXPEDIENTE: O professor Ivo solicitou a inclusão 7 

do ponto de pauta “Discussão para indicação de um docente para a Câmara de Extensão”. Em regime de votação, a 8 

inclusão foi aprovada por unanimidade. INFORMES: 1) Informes da Chefia. Concurso de Filosofia Antiga: O professor 9 

Ivo informou que dos onze candidatos inscritos no concurso de Filosofia Antiga, sete compareceram. Informou a todos a 10 

composição da banca e salientou que, dada a excelência de seus participantes e também a ausência de vínculo junto aos 11 

candidatos inscritos, dificilmente haverá contestação dos resultados. Ressaltou a importância de que os trâmites do 12 

concurso sejam finalizados até o mês de abril, tendo em vista que estamos em ano eleitoral e, em virtude disso, os 13 

prazos estabelecidos se encurtam. Carta de Agradecimento à Direção Acadêmica do Campus: o professor Ivo informou 14 

que irá redigir uma carta de agradecimento à Direção do Campus em virtude de todo o apoio que foi prestado no 15 

sentido de viabilizar a realização do concurso por meio da disponibilização de recursos, diárias e inclusive passagens, 16 

que, aliás, acabaram não sendo utilizadas. Servidor docente estudante: o professor Ivo informou que, no momento em 17 

que o professor Fernando informar oficialmente o Departamento que é servidor estudante, deixará com o colegiado a 18 

formulação dos encaminhamentos a serem dados quanto ao que cabe a ser definido. 2) Informes da Coordenação de 19 

Pós-Graduação: Reunião da Câmara de Pós-Graduação. O professor Claudemir informou que os critérios para que os 20 

professores externos integrem o programa de Filosofia serão discutidos na próxima reunião da CPG. Eleição para a 21 

Câmara de Pós-Graduação: o professor Claudemir informou que o processo seletivo para CPG deve ter início na próxima 22 

semana e salientou que os prazos e procedimentos para efetivar as eleições também serão discutidos na próxima 23 

reunião da CPG. 3) Informes da Coordenação de Graduação. Dia Aberto: o professor Ivo, a pedido da professora Patrícia, 24 

fez uma breve explanação sobre o Dia Aberto, evento no qual é realizado um trabalho de recepção dos alunos da rede 25 

pública de ensino. Ponderou que a última edição do evento foi um tanto quanto curta, e que os organizadores deste ano 26 

pretendem que o evento tenha duração maior, ocorrendo durante os períodos vespertino e noturno, com o intuito de 27 

abranger uma quantidade maior de estudantes;  Núcleo Docente Estruturante – NDE: o professor Ivo informou que os 28 

Professores Edson e Tales se dispuseram a compor o NDE. Salientou que ainda deve ser definido um terceiro integrante 29 

para o núcleo e que há certa urgência para que a revisão dos PPCs seja finalizada. A professora Rita sugeriu que sejam 30 

nomeados docentes que não participam de nenhuma comissão, de modo a distribuir as responsabilidades 31 

proporcionalmente. A professora Arlenice se dispôs a integrar o NDE, mas solicitou que sua nomeação fosse postergada 32 

para verificar se não há impedimentos para que assuma o cargo. 4) Informe da Comissão dos Professores Associados: o 33 

professor Ivo informou que a professora Rita possivelmente integrará a Comissão de Professores Associados, mas 34 

postergou a nomeação para que ela possa confirmar essa informação. 5) Informe da Câmara de Extensão: A professora 35 

Cecilia informou que a atuação junto à Câmara de Extensão exige que o docente esteja em estado de prontidão para 36 

atender às demandas que são encaminhadas aos membros, tendo em vista que é uma instância que lida com prazos 37 

muitas vezes exíguos, e solicitou que seja verificada a possibilidade de ser substituída tendo em vista que encontra-se 38 
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sobrecarregada em termos acadêmicos e pessoais. Apesar de estar no item informe, o colegiado adiantou-se sobre o 39 

ponto de pauta incluído no início da reunião, discorreu sobre o tema e definiu como encaminhamento consultar os 40 

professores Edson e Tales sobre o interesse de compor a referida Câmara. O professor Ivo sugeriu que os docentes que 41 

assumirem as representações junto à Câmara tragam ao Departamento de Filosofia os assuntos que lá são abordados e 42 

também que se prontifiquem a esclarecer as dúvidas dos colegas por meio de algum tipo de canal de comunicação, 43 

ainda a ser definido, citando o exemplo do fórum eletrônico. Ainda sobre a Câmara, a professora Cecilia informou que 44 

há apenas uma disciplina curricularizada no curso de Filosofia, e mencionou que está organizando um projeto 45 

juntamente com o professor Jamil por meio do qual outros Departamentos do Campus serão envolvidos.  B - ORDEM 46 

DO DIA.  A – Aprovação das atas do Colegiado de Filosofia de 01/02 e 05/03/2018. Em regime de votação, ambas as 47 

atas foram aprovadas por unanimidade. 1) Professor visitante: o professor Ivo informou que haverá reunião da 48 

Congregação na próxima quinta-feira, dia 05/04, para discutir a minuta do documento referente à contratação de 49 

professores visitantes. Fez um breve resumo sobre as vagas disponíveis, mencionando que a Universidade tem um 50 

montante de 70 vagas, das quais apenas 60 foram destinadas aos Campi, e que o Departamento de Filosofia receberá 51 

uma ou duas vagas de acordo com a deliberação da Congregação. Lembrou a todos que na última reunião do Colegiado 52 

foi decidido que o professor visitante estaria vinculado à montagem de um Centro de Línguas de Filosofia, visando ao 53 

aprendizado instrumental de línguas. Após discussões, o Colegiado manteve a proposta de criação do Centro de Línguas 54 

e aprovou a proposta de postergar a discussão da contratação dos professores visitantes para a Filosofia por 55 

unanimidade. 2) Representação discente: o professor Ivo informou que o único representante discente do Colegiado de 56 

Filosofia é o aluno Silvano de Oliveira Brito, e salientou que há um sério problema de representação discente junto ao 57 

Departamento. Informou que não há informações internas acerca dos representantes discentes e seus respectivos 58 

mandatos, tendo em vista que a seleção de representantes foi feita pelos próprios estudantes. Sugeriu que o 59 

Departamento de Filosofia procedesse como os demais.   O professor Sandro mencionou que esta organização de 60 

eleição de representação discente intradepartamental já é feita na Pós-Graduação. O professor Ivo frisou a importância 61 

de estabelecer um contato mais próximo com os alunos e ponderou que seria interessante organizar um processo de 62 

eleição discente via Departamento. Em regime de votação, aprovou-se por unanimidade a decisão de o departamento 63 

responsabilizar-se pelas eleições discentes. 3) Sistema Eletrônico de Infomações - SEI!: operação do sistema: o 64 

professor Ivo informou que a implementação do SEI está sendo feita paulatinamente por meio de portarias da reitoria 65 

que autorizam a tramitação de determinados tipos de documento via digital, e que, em meados de novembro, foi 66 

autorizada a elaboração de memorandos pelo Sistema. Salientou que, com exceção dos casos em que a tramitação não 67 

é autorizada por portaria, todos os documentos deverão ser emitidos via SEI. Mencionou que a utilização do sistema é 68 

bastante intuitiva, e que a iniciativa parte do governo federal e é uma importante ferramenta que contribui para a 69 

manutenção dos registros do Departamento. Em seguida, fiz uma breve demonstração do sistema utilizando notebook e 70 

projetor da sala. 4) Cancelamento do afastamento internacional do professor Jamil Iskandar: O professor Ivo informou 71 

a todos sobre o pedido de cancelamento do afastamento internacional do professor Jamil, embasando os motivos que o 72 

levaram à referente solicitação. Em regime de votação, o cancelamento foi aprovado por unanimidade. 5) Afastamento 73 

nacional Luciano Gatti: Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. 6) Redes sociais/página 74 

do Departamento: O professor Ivo informou que foi aberta uma página do Departamento de Filosofia no facebook 75 

(www.facebook.com/filosofiaunifesp), com o intuito de divulgar informações gerais acerca do Departamento e manter 76 

http://www.facebook.com/filosofiaunifesp
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os alunos informados. Salientou a importância de definir critérios para postagem de conteúdo, de modo a evitar a 77 

publicação de informações desnecessárias. Informou que solicitou duas reuniões com o Setor de TI do Campus o 78 

Campus para tratar de assuntos relacionados às redes sociais, e que foi orientado no sentido de que mantivesse apenas 79 

o facebook. Informou que está sendo planejado o layout do site do Departamento e salientou que o formato está 80 

vinculado uma estrutura padrão que não permite mudanças muito expressivas. Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, 81 

Assistente em Administração, subscrevo esta ata. Guarulhos, 03 de abril de 2018. 82 


