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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
No sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 16h10, na sala
virtual, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, André Medina Carone, Arlenice
Almeida da Silva, Breno Zuppolini, Claudemir Tossato, Edson Teles, Fernando Dias Andrade, Francisco Ambrosis Pinheiro Machado, Henry
Burnett, Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, Lúcia Rocha Ferreira, Marcelo Carvalho, Patrícia Fontoura Aranovich, Sergio
Xavier, Tales Afonso Muxfeldt Ab&#39;Sáber, Tiago Tranjan, Erika Cristina Damião e Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Justificadas: Cecília
Cintra Cavaleiro de Macedo, Eduardo Kickhöfel, Lilian Santiago, Lucianno Ferreira Gatti, Marisa Russo, Maurício Marsola, Plínio Smith e Rita
Paiva. EXPEDIENTE - A professora Jacira solicita a inclusão de ponto de pauta: aprovação de participação da professora Cecília Cavaleiro de
Macedo como palestrante na atividade de extensão sobre Mística, do Instituto Religare ligado à Universidade de Caxias do Sul, no dia 05 de
março de 2022, com percepção de pró-labore. Em regime de votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. Informes - Chefia
de Departamento - A professora Jacira parabeniza os professores Edson Teles e Rodnei Nascimento eleitos para representar os professores
associados nos conselhos centrais e demais órgãos colegiados da Unifesp, sendo que o primeiro cumprirá seu mandato no CONSU e o segundo
na Congregação da EFLCH. Quanto à reunião da Congregação, a Chefia destaca os seguintes informes: i) os representantes na CPPD se
colocaram à disposição dos Departamentos para esclarecer como se dá a tramitação dos processos vinculados à Comissão (afastamentos,
progressões, entre outros); ii) referente às vagas para refugiados, as quais o Curso de Filosofia possui uma em cada turno, o Diretor solicitará a
PROGRAD informações destes alunos a fim de que os mesmos tenham acolhimento adequado; iii) o regimento interno ainda não foi aprovado
devido a alguns questionamentos, os quais serão revistos no âmbito da comissão específica de adequação deste ao regimento geral da
Unifesp, após revisão, ao mesmo será reencaminhado para deliberação; iv) foi proposta uma recomposição da Comissão Própria de Avaliação
(CPA), desta forma, o Departamento de Filosofia deverá indicar um membro suplente que, provavelmente, será demandado pela Direção
Acadêmica; v) as professoras Joana Rodrigues (Departamento de Letras) e Liana de Paula (Departamento de Ciências Sociais) realizaram uma
pesquisa ampla sobre desigualdade e vulnerabilidade na pandemia, as informações sobre este trabalho serão enviadas por e-mail pela Chefia
de Departamento; vi) homenagem à servidora do NAE, Claúdia Maria da Silva Cruz, falecida no último mês; vii) a partir de abril, começa o
retorno às aulas presenciais, sendo que cada Campus deverá planejar seu retorno; a professora Jacira ressalta que não tem informações
detalhadas sobre esse ponto, mas esclarece que haverá uma reunião no dia 09 de dezembro, na qual o ponto será objeto de discussão. Para
finalizar, a Chefia de Departamento parabeniza todos pelo trabalho desenvolvido no decorrer do ano. Docentes - Com a palavra o professor
Tales expõe informações referentes ao projeto de extensão Clínicas Sociais, Psicanálise e Filosofia, do qual ele, o professor André Carone e a
professora Jaquelina Maria Imbrizi, do Campus Baixada Santista, fazem parte. O professor Tales explica que se trata de uma articulação com
Curso de Psicologia, cuja ideia é a criação de um espaço de troca e disseminação de conhecimentos sobre as experiências das clínicas sociais de
psicanálise no Brasil. Por fim, o professor convida a todos a conhecer o projeto pelo Canal do Youtube “Clínicas Sociais, Psicanálise e
Filosofia UNIFESP”. Após a fala do professor Tales, a professora Patrícia faz um breve informe sobre a transferência da gestão da aposentadoria
das autarquias e fundações federais para o INSS e divulga um link do Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=bpFOIxaCmWc), no qual o
referido assunto é discutido no âmbito dos representantes sindicais. A professora Patrícia também se compromete em enviar por e-mail as
instruções e requisitos para atendimento de servidores e dependentes no NASF. Com a palavra, o professor Marcelo Carvalho relata que aceitou
o convite da PRPGP para compor um comitê assessor de Pós-Graduação, que tem como função avaliar as novas propostas de mestrado
e doutorado (APCNs) de todos os programas da Universidade. Graduação - O professor Breno expõe as seguintes informações referentes s
alterações no trâmite dos estágios: não será mais necessário um convênio prévio com as empresas/instituições que recebem os estagiários,
apenas um cadastro simples; sobre a responsabilidade de supervisão, o professor esclarece que ainda não foi definido qual será o
procedimento, mas sabe-se que a Diretoria Acadêmica não será mais a supervisora dos estágios. O professor Breno retoma o ponto referente
ao aprimoramento das disciplinas Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I e II e explicita que, após consulta ao apoio
pedagógico, verificou-se que algumas soluções levantadas são inviáveis, como por exemplo a matrícula anual e/ou compulsória nas referidas
disciplinas; dessa forma, a Comissão de Curso entende que conscientizar os estudantes sobre os objetivos das disciplinas seja a melhor opção
no momento. E, para resolver a questão da distribuição das turmas, a alternativa recomendada seria a redução das mesmas, ou seja, a abertura
de três turmas no segundo semestre e, em caso excepcional, a ampliação de vagas dessas turmas no período de rematrícula. Ainda sobre esse
ponto, o professor sugere a abertura de vagas de monitoria de alunos da pós-graduação através do PAD. O professor Breno informa que o prazo
limite para o tramitação dos PPCs na CPAP foi adiantado para maio, por conseguinte, os PPCs devem ser aprovados na Comissão de Curso em
março e, no Conselho de Graduação, em abril; ele acredita que não haverá problemas com a alteração das datas, já que os trabalhos da
comissão de curricularização estão adiantados. Por fim, o professor relata que as grades curriculares do primeiro semestre de 2022 já foram
aprovadas e encaminhadas ao e-mail do Colegiado; ele ressalta que, nos próximos dois semestres, o Departamento ainda tem o compromisso
de ofertar a DCF Filosofia Geral para alunos de outros cursos do Campus, sendo que nesses semestres especificamente, a disciplina será
ofertada aos alunos do curso de História da Arte. Pós-graduação - A professora Jacira informa que o professor Lucianno, coordenador da PósGraduação, justificou sua ausência por estar de gozo de suas férias, por isso, os informes da Pós-Graduação foram encaminhados via e-mail,
conforme seguem: i) o processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2022 foi concluído com a aprovação de 18 candidatos para o
mestrado (04 deles autodeclarados negros) e 10 candidatos para o doutorado (01 autodeclarado negro). A coordenação do PPG manifesta seu
agradecimento ao grupo responsável pela organização do processo seletivo: secretária Daniela Gonçalves, professores Marcelo
Carvalho (coordenador do processo seletivo), Henry Burnett (linha de Subjetividade, Arte e Cultura), Sérgio Araújo e Thomaz Kawauche (linha
de Política, Conhecimento e Sociedade), Claudemir Tossato (linha de Metafísica, Ciência e Linguagem) e Alexandre Carrasco (linha de História da
Filosofia); ii) a previsão aproximada de bolsas da Capes disponíveis para 2022 é de 04 bolsas de mestrado e 03 bolsas de doutorado. Esses
números deverão ser confirmados no início de 2022; iii) em 2022, o PPG voltará a realizar dois processos seletivos anuais. As provas de
proficiência em língua estrangeira voltam a ser presenciais, mas as entrevistas deverão ser realizadas à distância; iv) no início de 2022, o PPG
realizará eleições para dois membros suplentes da CEPG. Comissões - Retorno às atividades presenciais - O professor Francisco informa que não
tem maiores informações sobre a comissão de retorno às atividades presenciais, além da reunião que ocorrerá na próxima quinta, já informada
pela Chefia de Departamento, sendo assim, se compromete a enviar as informações relevantes por e-mail. CAD - Quanto a CAD, o professor faz
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um breve resumo de como estão ocorrendo as avaliações, destacando certas avaliações nas quais houve abertura para ponderar especificidades
das áreas, ele pontua que uma conversa do Colegiado com o presidente da comissão seja mais produtivo para esse fim. Com base no exposto, a
Chefia de Departamento irá convidar o presidente da referida comissão para a próxima reunião do Colegiado, no intuito de promover esse
diálogo. Extensão - O professor Breno informa que disponibilizou no drive uma série de documentos sobre extensão e um guia, elaborado por
ele, a fim de auxiliar no preenchimento das propostas no SIEX. Representação Discente - O discente Douglas informa que alguns docentes
conversaram com alunos sobre a perspectiva de reconstrução do Cafil, e que essa interação teve resultado positivo junto à representação
discente; ele agradece aos docentes que tiveram esta iniciativa e solicita ao restante cooperação nesse sentido. A servidora Erika expõe que o
processo eleitoral da representação discente junto ao Colegiado e a Comissão de Curso está em andamento; segundo a servidora, foram
recebidas duas inscrições de candidatos para o Colegiado e uma para a Comissão de Curso e, provavelmente, na reunião de fevereiro o
resultado poderá ser homologado. EXPEDIENTE - ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião ordinária de 08 de novembro de 2021 - O
professor Breno solicita correção da página 2: onde se lê "...mas também, porque a disciplina é opcional e muitos alunos optam por não se
matricular ou escolhem uma turma em detrimento da outra..."; leia-se "...mas também porque os alunos não são obrigados a se matricular
nesta UC no segundo semestre e muitos deles optam por não se matricular ou escolhem uma turma em detrimento da outra...". Em regime
de votação, com a ressalva exposta pelo professor Breno, a ata foi aprovada por unanimidade. Discussão e aprovação da minuta do Plano de
Ensino fixo para as disciplinas Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I e II - Em regime de votação, a minuta foi aprovada por
unanimidade. Discussão sobre gerenciamento do canal do YouTube e da página do Facebook do Departamento de Filosofia - A professora Jacira
solicita que o Colegiado retome a discussão sobre gerenciamento das redes sociais do Departamento, iniciada na última reunião. O professor
Tales sugere que sejam estabelecidas normas simples, nas quais esteja explícito que este espaço seja de divulgação das atividades científicas e
teóricas do Departamento e dos docentes que o integram, sendo determinado um limite de dois ou três trabalhos por docente. A professora
Jacira se dispõe a fazer a primeira versão das normas a fim de orientar as publicações nos espaços representativos. A servidora Erika esclarece
que o manuseio de redes e mídias sociais não estão dentro das atribuições da secretaria de Departamento e, nesse caso, o auxílio dado por ela
é ocasional; dessa forma, ao estabelecer normativas que regulem esses espaços, será necessário também definir a responsabilidade desse
trabalho. Com a palavra o professor Ivo explicita o processo pelo qual se deu a constituição dessas redes e, por fim, entende que seja necessário
a regulação das mesmas. Após algumas ponderações, fica evidente que o gerenciamento das redes sociais e a produção de audiovisual
são problemas institucionais que atingem todos os departamentos, com base nisso, deu-se os seguintes encaminhamentos: direcionar à
Diretoria Acadêmica a demanda institucional de gerenciamento de redes sociais e produção audiovisual; a Chefia irá elaborar a primeira versão
das normativas para regular as publicações nas redes sociais do Departamento. Aprovação de participação da Profa. Cecília Cavaleiro de
Macedo como palestrante na atividade de extensão sobre Mística, do Instituto Religare ligado à Universidade de Caxias do Sul, no dia 05 de
março de 2022, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a participação da professora Cecília foi aprovada por unanimidade.
Aprovação do calendário das reuniões do Colegiado 2022 - Foram sugeridas as seguintes datas: 07/02, 08/03, 06/04, 05/05, 03/06, 04/07,
02/08, 01/09, 07/10, 07/11, 06/12. Em regime de votação, as datas foram aprovadas por unanimidade. Sem mais, eu, Érika Cristina
Damião, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 07 de dezembro de 2021.
Alexandre de Oliveira Ferreira
André Medina Carone
Arlenice Almeida da Silva
Breno Zuppolini
Claudemir Tossato
Edson Teles
Fernando Dias Andrade
Francisco Ambrosis Pinheiro Machado
Henry Burnett
Ivo da Silva Júnior
Jacira de Freitas
Jamil Ibrahim Iskandar
Lúcia Rocha Ferreira
Marcelo Carvalho
Patrícia Fontoura Aranovich
Sergio Xavier
Tales Afonso Muxfeldt Ab'Sáber
Tiago Tranjan
Erika Cristina Damião
Douglas Eduardo Corrêa
Documento assinado eletronicamente por Erika Cristina Damião, Assistente em Administração, em 14/02/2022, às 11:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Dias Andrade, Docente, em 14/02/2022, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Medina Carone, Docente, em 14/02/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Henry Martin Burnett Junior, Docente, em 14/02/2022, às 12:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ivo da Silva Junior, Docente, em 14/02/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jamil Ibrahim Iskandar, Docente, em 14/02/2022, às 23:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Breno Andrade Zuppolini, Docente, em 15/02/2022, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tales Afonso Muxfeldt Ab Saber, Docente, em 15/02/2022, às 16:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Oliveira Ferreira, Docente, em 15/02/2022, às 20:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Luis de Almeida Teles, Docente, em 16/02/2022, às 21:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Docente, em 21/02/2022, às 21:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Pagotto Marsola, Docente, em 02/03/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jacira de Freitas, Docente, em 14/03/2022, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Tranjan, Docente, em 26/03/2022, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0988929 e o código CRC CD016D23.
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