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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 fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 16h30, na sala
virtual, para discutir e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cesar Ribas Cezar,
Eduardo Kickhöfel, Fernando Dias Andrade, Francisco Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Burnett, Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Jamil
Ibrahim Iskandar, Jacira de Freitas, Lilian Santiago, Lúcia Rocha Ferreira, Marcelo Carvalho, Maurício Marsola, Plínio Smith, Tiago Tranjan, Erika
Cristina Damião e Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Justificadas: Alexandre de Oliveira Ferreira, Breno Zuppolini, Cecília Cintra Cavaleiro de
Macedo, Cristiane Maria Rebello Nascimento, Lucianno Ferreira Gatti, Luciano Codato, Marisa Russo, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita Paiva,
Sandro Kobol Fornazari, Sergio Xavier, Silvio Rosa e Tales Afonso Muxfeldt Ab'Saber. EXPEDIENTE - Informes - Chefia de Departamento - A
professora Jacira informa que na próxima reunião da Congregação ocorrerá a homologação da permuta da servidora Daniela Gonçalves, lotada
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da EFLCH, pela servidora Juliana Uchida, lotada na secretaria de Programa de PósGraduação em Urologia do Campus São Paulo, a pedido da divisão de Gestão com Pessoas do Campus Guarulhos; a Chefe do Departamento faz
uma fala de agradecimento reconhecendo a dedicação da servidora Daniela ao Programa, na qual explicita seu comprometimento com o
mesmo e com os colegas de trabalho e, por fim, dá as boas vindas a servidora Juliana. A professora Jacira relata que, por solicitação da Diretoria
Acadêmica, o Departamento de Filosofia fez a indicação ad referendum do professor Jamil Iskandar para compor a subcomissão Própria de
Avaliação do Campus Guarulhos como membro suplente, a referida indicação também será submetida a aprovação na próxima reunião da
Congregação, a ser realizada no dia 10 do corrente mês; assim como as indicações seguintes: a substituição do membro titular na Câmara de
Extensão e Cultura de Guarulhos, professor Breno Zuppolini pelo professor Alexandre de Oliveira Ferreira, aprovada na reunião de novembro de
2021 deste Colegiado; a indicação do professor Maurício Marsola para representar a EFLCH na Comissão de Revisão de Atos Normativos. A
professora Jacira informa que o professor Sandro se dispôs a iniciar os trabalhos de revisão do Regimento Interno do Departamento de Filosofia,
mas pondera que será necessário mais dois colegas para auxiliá-lo; sendo assim, a professora deixa um convite aos docentes que tiverem
interesse em cooperar. Em relação à algumas demandas de reuniões anteriores, a professora Jacira esclarece que, ainda não conseguiu contato
com o professor Fábio Ruiz Simões da CAD, porém fará o convite para que o mesmo participe de nossa reunião de março ou, o mais tardar, da
reunião de abril; referente a conversa com a Direção Acadêmica sobre administração das redes sociais, ela relata que o Diretor Bruno estava de
gozo de suas férias nesse, portanto a conversa foi postergada para fevereiro. Graduação: Com a palavra a professora Lilian informa que amanhã,
dia 08 do corrente mês, ocorrerá uma reunião extraordinária do Conselho de Graduação, na qual serão discutidas as condições e estratégias
para o retorno às aulas presenciais. A professora destaca que ainda é um campo meio nebuloso, onde há duas possibilidades: na primeira, o
retorno 100% presencial e, na segunda, o regime híbrido, cujas diretrizes ainda não foram determinadas, mas sabe-se que na opção por este
último cenário haveria a necessidade de alteração dos planos de ensino. Após a fala da professora Lilian, houve algumas ponderações sobre
a autonomia universitária, o passaporte vacinal e o atrelamento da distribuição de verbas ao retorno às atividades presenciais. Quanto à
reformulação dos PPCs do bacharelado e da licenciatura, a professora Lilian solicita aos docentes responsáveis pelas bibliografias que as enviem
até o dia 16 de fevereiro, já que a reunião da comissão de curso ocorrerá no dia seguinte, 17 de fevereiro. A professora Lilian esclarece que já
houve uma reunião com a CPAP, na qual a coordenação foi orientada com relação às matrizes e a curricularização da extensão. Por fim, a
professora relembra que o semestre finda no dia 15 de fevereiro e a data limite para lançamento das notas na nova pasta verde é dia 25 de
fevereiro. Pós-graduação - A professora Jacira informa que o professor Lucianno, coordenador da Pós-Graduação, justificou sua ausência por
estar de gozo de suas férias, por isso, os informes da Pós-Graduação foram encaminhados via e-mail, conforme segue: i) as inscrições para
o processo seletivo de ingresso estão abertas até 25 de fevereiro. Imediatamente após o término do período de inscrições, será iniciada a fase
de avaliação de projetos, para a qual a participação do corpo docente é imprescindível. Mais informações a respeito serão enviadas em breve;
ii) previsão de bolsas CAPES-DS para o ano de 2022: no primeiro semestre, 04 bolsas de mestrado e 01 bolsa de doutorado e no segundo
semestre, 01 bolsa de doutorado, sendo que em breve, o Programa publicará o edital para a seleção de bolsistas; iii) nas próximas semanas
haverá eleições para dois membros suplentes da CEPG. Comissões - Retorno às atividades presenciais - O professor Francisco relata que houve
uma visita (26/01) no Campus a fim de verificar quais eram as condições e o que seria necessário para o retorno presencial, na referida reunião
estava presente a professora Maria Cristina Gabrielloni da Escola Paulista de Enfermagem; em suma, o professor Francisco explicita que
na visita, a professora Maria Cristina expôs que o pico dessa nova variante do corona vírus ocorreria agora e, provavelmente em abril, haveria
uma redução dos casos, sendo possível o retorno das aulas mantendo os protocolos de segurança, dos quais se destacam: distanciamento de 1
metro entre as carteiras; uso de máscara, uso do álcool em gel, pressupondo que a maioria esteja vacinada. Ele destaca ainda que, com esse
distanciamento, as salas de aula irão comportar entre 70 e 80% de sua capacidade máxima, não sendo possível movimentação do mobiliário.
Foram levantados pontos críticos como o NAE e o restaurante universitário, mas de modo geral, definiu-se que o retorno é viável. Quanto à
redução de verbas, o professor Francisco esclarece que caso não ocorra o retorno, o ensino seria configurado como EAD e, por consequência, se
enquadraria em outro orçamento. Representação Discente - O discente Douglas relata que estão ocorrendo reuniões quinzenais do Cafil, cujo
intuito é que os discentes tenham um espaço aberto para discussões; trazendo os pontos levantados por eles nestas reuniões, o discente expõe
a preocupação dos alunos com relação às verbas que viabilizam a permanência estudantil, principalmente, o restaurante universitário. Outro
ponto levantado, que ainda está em discussão, mas até o momento, o corpo discente tem sido crítico, trata-se do posicionamento da Unifesp
contra a adoção do passaporte vacinal. Em resposta ao primeiro ponto, a Professora Lilian destaca que está na pauta da reunião do Conselho de
Graduação a permanência estudantil. EXPEDIENTE - ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião ordinária de 07 de dezembro de 2021 - Em
regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Homologação do resultado da eleição de representação discente - A servidora Erika
informa que foram eleitos para representação junto ao Colegiado do Departamento, os discentes Charles Roberto Silva e Giovana de Oliveira
Muniz; e junto a Comissão de Curso, o discente William Botura Apostólico. Em regime de votação, a eleição foi homologada por unanimidade.
Aprovação da solicitação da Profa. Dra. Cecilia Cavaleiro de Macedo para ministrar aula com carga horário de uma hora e trinta minutos na
“Jornada cultural pelas fontes do pensamento judaico”, no dia 29 de março de 2022, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a
participação da professora Cecília foi aprovada por unanimidade. Solicitação afastamento internacional do Prof. Dr. Plínio Junqueira Smith para
a realização de um estágio de pesquisa no exterior durante 12 meses (estágio pós-doutoral), no período de 01 de agosto de 2022 a 31 de julho
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de 2023. Em regime de votação, o afastamento do professor Plínio foi aprovado por unanimidade. Sem mais, eu, Érika Cristina Damião,
Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 07 de fevereiro de 2022.
André Medina Carone
Arlenice Almeida da Silva
Cesar Ribas Cezar
Eduardo Kickhöfel
Fernando Dias Andrade
Francisco Ambrosis Pinheiro Machado
Henry Burnett
Ivo da Silva Júnior
Jacira de Freitas
Jamil Ibrahim Iskandar
Jacira de Freitas
Lilian Santiago
Lúcia Rocha Ferreira
Marcelo Carvalho
Maurício Marsola
Plínio Smith
Tiago Tranjan
Erika Cristina Damião
Douglas Eduardo Corrêa
Documento assinado eletronicamente por Erika Cristina Damião, Assistente em Administração, em 25/03/2022, às 17:00, 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 Fernando Dias Andrade, Docente, em 26/03/2022, às 11:31, 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 19:32, 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 27/03/2022, às 10:09, 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 27/03/2022, às 13:34, 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 Cesar Ribas Cezar, Docente, em 28/03/2022, às 06:26, 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 Lilian Santiago, Docente, em 29/03/2022, às 07:21, 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 Tales Afonso Muxfeldt Ab Saber, Docente, em 29/03/2022, às 15:23, 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 31/03/2022, às 15:48, 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 08/04/2022, às 17:52, 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 Henry Martin Burnett Junior, Docente, em 11/04/2022, às 15:03, 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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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 1039513 e o código CRC 6580E054.
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