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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No décimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

Filosofia, às dez horas e vinte e três minutos, na sala 105 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar, em pauta 4 

única, a respeito do assunto a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, Ivo da Silva Júnior, Izilda Cristina 5 

Johanson, Patrícia Fontoura Aranovich, Silvano de Oliveira Brito e Rafael Kenji Ozeki. Ausências Justificadas: Fernando 6 

Dias Andrade, Juvenal Savian Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab’Saber. EXPEDIENTE: PAUTA ÚNICA – Professores 7 

visitantes. O professor Ivo fez um breve resumo sobre a última reunião da Congregação, lembrando a todos que foram 8 

destinadas 60 vagas de professores visitantes para os Campi, dentre as quais 10 (dez) seriam alocadas no Campus 9 

Guarulhos. Destas vagas, informou que 05 (cinco) seriam destinadas à criação do Centro de Línguas do Campus, mas que 10 

o Departamento de Letras, responsável pela coordenação do Centro, na última reunião da Congregação do Campus 11 

Guarulhos (05/04), sugeriu outro encaminhamento, acolhido pela maioria dos integrantes da Congregação: criação do 12 

Centro apenas com vagas garantidas pela Reitoria da Universidade, na forma de professores visitantes ou na de 13 

professores concursados. Informou ainda que a posição do departamento de Filosofia foi outra.  Acrescentou que, por 14 

conta desta deliberação, o Campus passou a dispor de 10 vagas para distribuir entre os cursos. Salientou que o 15 

Departamento de Educação já apresentou uma indicação para as vagas de professores visitantes, embora nenhuma 16 

tenha sido por ora aprovada. Salientou que a deliberação das contratações necessita apenas da concordância da Direção 17 

Acadêmica, mas que a professora Magali decidiu encaminhar a questão à Congregação do Campus. Salientou a 18 

importância de definir as indicações do Departamento de Filosofia o quanto antes, tendo em vista que há o risco das 19 

vagas serem preenchidas rapidamente por outros. Informou ainda que os acréscimos à minuta giraram em torno de três 20 

pontos principais (conforme texto do resumo das deliberações da Reunião ordinária da Congregação, publicada pela 21 

direção acadêmica): “Princípio 1: aprovação da indicação do Professor Visitante na Congregação mediante apresentação 22 

de Plano de Trabalho; Princípio 2: no Plano de Trabalho o Professor Visitante deverá expor claramente quais atividades 23 

acadêmicas serão direcionadas ao fortalecimento da EFLCH; Princípio 3: no final de cada ano de trabalho, o Programa a 24 

que o Professor Visitante se vinculou, deverá apresentar à Congregação as contribuições desse profissional à EFLCH e ao 25 

próprio Programa”. E explicou que a minuta, após aprovada em Congregação, será encaminhada ao Consu para 26 

avaliação e aprovação. Apresentou a proposta da Direção Acadêmica, por meio da qual cada programa receberá uma 27 

vaga e os dois programas que possuem doutorado receberão, cada um, mais uma, totalizando as 10 disponíveis. 28 

Informou que o Departamento de História contra argumentou, mencionando que há programas que possuem nota 3,0 e 29 

que, então, necessitariam de um reforço que poderia ser gerado por meio da alocação de professores visitantes. 30 

Informou, por fim, que a Congregação ficou por decidir os critérios para as duas vagas restantes, e que, portanto, a 31 

proposta da presente reunião extraordinária seria discutir estratégias para que o Departamento possa obter uma 32 

segunda vaga. Visando-se a isso, passou-se a discutir no pormenor a criação do “Centro de línguas” da Filosofia, 33 

aprovado na reunião ordinária do mês de março. Informou que o professor Thiago, auxiliado pelo professor Silvio, 34 

redigiu um esboço de projeto para o “Centro de Línguas”, que, aliás, passou a ser designado de Laboratório de Estudos 35 

de Linguagem e Práticas de Tradução. Foi ratificado ainda uma vez que a ou as vagas recebidas para professor visitante 36 

deverão ter como destino o Laboratório. Tendo em vista o teor da minuta a ser levada ao Consu, propôs-se que ser 37 

argumentasse, para o pleito da segunda vaga de professor visitante, na reunião da Congregação de maio, na direção de 38 
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mostrar a importância do Laboratório para todo o Campus. Passou-se na sequência a discutir o esboço do projeto do 39 

Laboratório, enfatizando a questão da pesquisa acadêmica, que seria contemplada por meio da tradução de textos 40 

clássicos e que teria, como desdobramento, o ensino instrumental de línguas. Especulou-se que o trabalho em tradução 41 

realizado pelo NEC poderia se agregar ao Laboratório. A professora Patrícia sugeriu que os textos traduzidos respondam 42 

às necessidades das disciplinas, especialmente nos casos em que não haja material previamente traduzido. Discutiu-se 43 

também um percentual de vagas aberto para alunos dos outros Cursos que estiverem interessados em participar. Com 44 

relação à contratação de professores visitantes, o professor Ivo informou que estes podem ser livremente indicados, 45 

mas que a Direção Acadêmica sugere que sejam contratados por meio de processo seletivo cujos critérios de seleção 46 

devem ser definidos por cada Departamento. Após a realização de inúmeras mudanças no esboço do projeto, o 47 

professor Ivo sugeriu que o Laboratório fosse aprovado pela Congregação do Campus, de modo que, em sendo 48 

reconhecido por essa instância, possa usufruir de apoios institucionais. Sugeriu ainda que uma das salas rotativas passe 49 

a abrigar o Laboratório, tendo o assentimento dos membros presentes. Retomando um dos pontos iniciais, o Colegiado 50 

deliberou como encaminhamento que o projeto do Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução seja 51 

encaminhado à Congregação também como forma de justificativa para a contratação de um segundo professor 52 

visitante. Em regime de votação, os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. O professor Ivo fez um apelo 53 

a todos no sentido de que indiquem nomes de possíveis professores visitantes, tendo em vista que a Direção salientou 54 

que os Departamentos que não indicarem nomes correm o risco de perderem as vagas. Solicitou a todos que, a partir 55 

deste momento, sejam pensados os critérios de seleção dos professores, os termos do edital de abertura e sugeriu a 56 

criação de uma Comissão responsável por organizar o edital de seleção, que será elaborado com base na minuta do 57 

projeto do Laboratório. Salientou que os nomes dos professores devem estar selecionados e prontos para serem 58 

homologados até a reunião da Congregação do mês de junho/2018. O Colegiado definiu que a Comissão responsável 59 

pela seleção de professores visitantes será composta por todos os membros presentes nessa reunião. Definiu-se 60 

também que o texto da minuta, o edital de abertura e também a chamada pública referentes à contratação de 61 

professores visitantes deverão ser concluídos até o dia dezessete do corrente mês e apresentados a todo o colegiado. 62 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração, subscrevo esta ata. Guarulhos, 12 de abril de 2018. 63 


