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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 décimo oitavo dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de 3 

Filosofia, às onze horas e dez minutos, na sala 102 do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos 4 

assuntos a seguir. Presentes: Arlenice Almeida da Silva, André Medina Carone, Breno Andrade Zuppolini, Claudemir 5 

Roque Tossato,  Cesar Ribas Cezar, Henry Martin Burnett Junior, Ivo Da Silva Júnior,  Jacira De Freitas,  Jamil Ibrahim 6 

Iskandar, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Fontoura Aranovich, Plínio Junqueira Smith, Rodnei Antonio do 7 

Nascimento, Sandro Kobol Fornazari, Silvio Rosa Filho,  Tiago Tranjan , Cláudio Emílio Donato Mathias, Leonardo de 8 

Oliveira Santos e Erika Cristina Damião da Cruz. Ausências Justificadas: Alexandre de Oliveira Ferreira, Edson Luís de 9 

Almeida Teles, Fernando Dias Andrade, Rita Paiva, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Izilda Cristina Johanson. 10 

EXPEDIENTE.  O professor Ivo apresenta ao Colegiado os representantes discentes, Cláudio Emílio Donato Mathias e 11 

Leonardo de Oliveira Santos, eleitos no final do ano passado. A – INFORMES. Chefia de Departamento: Edital Universal 12 

do CNPQ: o professor Ivo informou que o LELPRAT obteve a nota 9,12, mas, mesmo assim, não teve o seu pedido 13 

aprovado. Levantamento de necessidades de bens permanentes e de consumo: sobre o levantamento das 14 

necessidades de bens materiais e de consumo do Departamento, informou que serão distribuídos privilegiando o 15 

LELPRAT (que enviou a sua demanda), os professores que se manifestaram, e, em seguida, os gabinetes de modo geral. 16 

Reunião para fomentar o diálogo entre docentes e discentes: Informou que ocorrerá uma reunião no dia 27 de 17 

fevereiro, entre 17:30 e 19:30, com pauta livre, na qual serão convidados todos os alunos do curso de Filosofia. Serviços 18 

disponibilizados pela ADUNIFESP: Informou também que a página da ADUNIFESP oferece informações e diversos 19 

serviços de apoio aos docentes, salientando os serviços de advocacia podem ser acionados tanto por membros como 20 

por não filiados. Observatório Unifesp: informou que foi criado o Observatório Unifesp, projeto coordenado pela 21 

Reitoria e que conta com representação do professor Edson Telles. Informou que será convocada reunião para elaborar 22 

um documento que será submetido no mês de março a diversas instâncias para aprovação e posterior lançamento do 23 

Observatório, a ser realizado no mês de maio. Organograma do Campus: Em seguida, informou que o Campus 24 

conseguiu montar seu organograma, que será aprovado na reunião da congregação a ser realizada no mês de março. 25 

Salientou que esse documento é de extrema importância para visualização do funcionamento do Campus, colaborando 26 

no sentido de sabermos qual instância acionar de acordo com as demandas. Edital do Laboratório de Audiovisual – 27 

LAVE: Informou que o edital do LAVE está aberto Biblioteca: Informou que a biblioteca irá contratar estagiários para 28 

contribuir com as atividades de catalogação de livros. CAFF: Informou que o professor. Edson foi nomeado como Diretor 29 

do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp- CAAF. Coordenação de Curso: a professora Patrícia 30 

informou que a calourada ocorrerá de 11 a 15 de março, não havendo suspensão de aulas. E que, dia 14, ocorrerá a 31 

apresentação do curso, do Laboratório e a aula a aula inaugural (às 20h30).O Prof. André mencionou que há 8 processos 32 

de revisão de vaga abertos no Setor de Apoio Pedagógico em virtude da não participação da ABI na data correta, 33 

salientando que, em virtude disso, houve queda da taxa de evasão. Por fim, esclareceu que algumas turmas ainda não 34 

foram formadas em virtude do processo de matrícula, o que causa reflexo direto no sistema da pasta verde. Em relação 35 

aos estágios, comprometeu-se a organizar um fluxo e elaborar um relatório que tenha clareza tanto para os docentes 36 

que fizerem avaliação quanto para os alunos. Solicitou a todos que já pensem em um nome para assumir essa tarefa. 37 

Informou também sobre a eleição das coordenações, sugerindo que haja quatro representantes, de modo que os cargos 38 
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de vice não coincidam com os cargos das coordenações. Pós-Graduação: O professor Claudemir informou que no 39 

período de 12 a 14 de março ocorrerá a semana de acolhimento aos Pós-Graduandos, contando com a presença da Pró-40 

Reitoria Lia Bittencourt no dia 12. Relembrou a todos que no período de 06 a 10 de junho ocorrerá o Congresso 41 

Acadêmico, e que, neste período, as atividades da Pós-Graduação estarão suspensas. Por fim, informou que no final de 42 

março terá informação sobre o valor disponível da verba PROAP para este ano e solicitou a todos que já organizem 43 

propostas para alocação da verba, lembrando sempre da ordem de prioridades. Informou também que todos os cursos 44 

participaram do último ciclo do ENADE e que houve revalidação pelo MEC, salientando que as notas subiram em relação 45 

ao ciclo anterior. Informou também que não há possibilidade de visita do MEC, visto que o ciclo do triênio estará 46 

encerrado e que os cursos de bacharelado e licenciatura não se enquadram para visita. Em seguida, informou que há 47 

notas pendentes junto à PROGRAD, pois alguns docentes não preencheram de maneira correta as informações da pasta 48 

verde. Salientou que já entrou em contato com os professores, porém o sistema está trancado em virtude da 49 

rematrícula, deixando os alunos em situação pendente. Por fim, informou que participou da última reunião da Comissão 50 

de Curso e solicitou que fossem retomadas as discussões acerca dos PPC. B - ORDEM DO DIA: Aprovação das atas das 51 

reuniões de 16/10/2018 e 05/12/2018: Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Indicação de titular 52 

e suplentes para as comissões: Câmara de Extensão: Paulo FernandoTadeu Ferreira (titular) e Tiago Tranjan (suplente); 53 

CAEP (Comissão de Avaliação de Estágio Probatório): Sandro Kobol Fornazari (titular) e Breno Andrade Zuppolini 54 

(suplente); Comissão de Bancas: Jacira de Freitas (titular) e  Luciano Nervo Codato; Comissão de Biblioteca: Cesar Ribas 55 

Cezar (titular) e Tales Afonso Muxfeldt Ab’Sáber (suplente); CAD: Rita de Cássia Souza Paiva (titular) e Henry Martin 56 

Burnett Júnior (suplente). Homologação da aprovação ad referendum de afastamento nacional: profa. Rita Paiva. Em 57 

regime de votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Férias: Após discussão, ficou aprovado por 58 

unanimidade que nos cargos de chefia e vice chefia, assim como nos das demais coordenações, seus ocupantes não 59 

gozaram suas férias ao mesmo tempo. Horário das reuniões do Colegiado: Após discussão, ficou aprovado que a 60 

próxima reunião do colegiado ocorrerá às 16h00. Decidiu-se unanimemente também, que a da Comissão da Pós-61 

graduação ocorrerá às 14h00 horas reunião da Pós-Graduação e a da Comissão do curso às 18h00. Proposta para a 62 

fundação de um Centro de Estudos de Filosofia no Brasil: O professor Sílvio expõe brevemente a proposta de fundar 63 

um Centro de Estudos de Filosofia no Brasil (seguindo as linhas gerais do documento anexado à convocação dessa 64 

reunião). Após comentários felicitando a iniciativa, em regime de votação, é aprovada por unanimidade a fundação do 65 

Centro. Num momento seguinte, após discussão sobre os primeiros passos de como viabilizar o Centro, o nome do 66 

professor Sílvio é indicado e aprovado por unanimidade para  coordenar uma Comissão provisória para esse fim. Sem 67 

mais, eu, Erika Cristina Damião da Cruz, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. 68 

Guarulhos, 18 de fevereiro de 2019. 69 

Arlenice Almeida da Silva       70 

André Medina Carone       71 

Breno Andrade Zuppolini       72 

Claudemir Roque Tossato        73 

Cesar Ribas Cezar        74 

 Henry Martin Burnett Junior      75 

 Ivo Da Silva Júnior       76 



                                                      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

3 

 Jacira De Freitas        77 

Jamil Ibrahim Iskandar        78 

Marcelo Silva de Carvalho       79 

Patrícia Fontoura Aranovich       80 

Plínio Junqueira Smith        81 

Rodnei Antonio do Nascimento       82 

Sandro Kobol Fornazari        83 

Silvio Rosa Filho         84 

Tiago Tranjan         85 

 Cláudio Emílio Donato Mathias       86 

 Leonardo de Oliveira Santos       87 

 Erika Cristina Damião da Cruz       88 


