
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 sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 16h15, na sala virtual,
para discu�r e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira de Torres Carrasco, Alexandre de Oliveira Ferreira,
André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Breno Zuppolini, Cesar Ribas Cezar, Claudemir Tossato, Edson
Teles, Francisco Ambrosis Pinheiro Machado,Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Jamil Ibrahim Iskandar, JuvenalSavian, Lilian San�ago, Lucianno
Ferreira Ga�, Marcelo de Carvalho, Maurício Marsola, Patrícia Fontoura Aranovich, Plínio Junqueira Smith, Rita Paiva, Sandro Kobol
Fornazari, Silvio Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab' Sáber, Erika Cris�na Damião, Charles Roberto Silva e Douglas Eduardo Corrêa. Ausências
Jus�ficadas: Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Eduardo Kickhofel, Cris�ane Maria Rebello Nascimento, Giovana Muniz, Fernando Dias
Andrade, Henry Burne� e Marisa Russo. Convidados: Eliane Lino, Claudia Panizzolo, Liana de Paula. EXPEDIENTE - A reunião se inicia com a
Chefia de Departamento dando a palavra a servidora Eliane Lino, responsável pela Divisão de Gestão com Pessoas do Campus Guarulhos, a qual
fez esclarecimentos sobre a legalidade dos pedidos de redistribuição e remoção. Em seguida, as professoras Claudia Panizzolo e Liana de Paula,
representantes do Campus junto à CPPD, expõem e respondem aos ques�onamentos dos docentes quanto aos critérios para promoção e
progressão da carreira docente. Com a palavra, a Chefia do Departamento solicita a inclusão do seguinte ponto de pauta: solicitação de
afastamento do Prof. Francisco Machado para par�cipar do XI Encontro do GT de Esté�ca da ANPOF que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de junho
de 2022 em Salvador. Em regime de votação, a solicitação de inclusão foi aprovada por unanimidade. Informes - Chefia de Departamento - A
professora Jacira informa que em breve se dará os trabalhos de revisão do regimento interno do Departamento de Filosofia, sendo assim, ela
sugere a indicação de dois nomes, os quais poderão integrar a comissão de atualização junto com o professor Sandro que já
dispôs anteriormente a cooperar; em resposta, os professores Juvenal Savian e Tales Ab’Saber se colocam à disposição. Ainda sobre esse
assunto, fica estabelecido que a comissão encaminhará a proposta de atualização à Comissão de Curso, antes da apreciação do Colegiado. A
professora Jacira informa que será aprovada, na reunião da Congregação de 07 de abril, a nova composição da CAEP, na qual os professores
Maurício Marsola e Luciano Codato serão os representantes do Departamento de Filosofia, de acordo com indicações feitas em reunião do
Colegiado do ano passado. Na mesma linha, se dará a aprovação dos membros do CEFIAI, cuja as indicações dos professores Plínio Smith e
Cesar Ribas Cezar, membros �tular e suplente, respec�vamente, foram feitas ad referendum estão em pauta para serem homologadas nessa
reunião. Quanto ao projeto de É�ca Pública, a professora Jacira relembra que se trata de uma proposta para implantar um projeto ins�tucional
voltado à comunidade acadêmica Unifesp que visa promover reflexões acerca dos princípios capazes de garan�r a cidadania e a democracia. A
proposta que está sendo discu�da e amadurecida, conta com a colaboração dos professores: Prof. Dr. Pedro Scherer de Mello Aleixo,da
disciplina de Teoria do Direito; Profa. Dra. Semíramis Mar�ns Alvares Domene, do Departamento de Polí�cas Públicas e Saúde Cole�va, Ins�tuto
Saúde e Sociedade, Campus Baixada San�sta; Profa. Dra. Fernanda Quelho Rossi, da área de Engenharia Elétrica do Campus São José dos
Campos, Profa. Dra. Aline SC Belela Anacleto, da Escola Paulista de Enfermagem e a Profa. Dra. Lucía do Escritório de Integridade Acadêmica.
Esse Grupo de Trabalho, denominado GT Proposta Pedagógica É�ca Pública fez um convite ao Departamento de Filosofia para par�cipar
propondo reflexões e ações que possam contribuir com a formatação final da proposta ainda em discussão. Em complemento, ela relata que
houve uma reunião com os docentes mencionados e os colegas Prof. Dr. Silvio Rosa e Ivo da Silva Jr. do Departamento de Filosofia, na qual
apresentou-se uma minuta que evidencia um foco na questão pedagógica. Em suma, a professora explicita que a intenção do projeto é
promover uma rede interna de relacionamento e desenvolver ações para a melhoria nas relações interpessoais junto à comunidade acadêmica
da Unifesp. Nesse sen�do, a contribuição do Departamento de Filosofia se daria por meio da par�cipação de eventos e palestras - como
exemplo, na proposição de mesas no Congresso Acadêmico. Por fim, a professora Jacira informa que agendará uma reunião específica para
tratar deste assunto com os docentes interessados. Graduação - O professor Breno informa que o semestre le�vo se inicia hoje para os
veteranos e para os ingressantes no dia 11 de abril, porém a PROGRAD orienta a dispensa dos alunos para que os mesmos par�cipem das
a�vidades virtuais do programa de recepção aos ingressantes. Na semana de 12 a 14 de abril irão ocorrer várias a�vidades presenciais
de recepção aos ingressantes com par�cipação dos veteranos; nesse caso, a orientação é que se mantenha as aulas normalmente, mas de
modo que o período entre as aulas seja estendido das 16 às 20 horas. O professor Breno conta que recentemente um aluno foi reprovado por
plágio e apesar da indignação do discente, o processo demonstrou que os procedimentos adotados por ele eram inadequados. Com base nesse
episódio, a Comissão de Curso recomenda que os cursos de IEPA I e II tratem da temá�ca de propriedade intelectual. Quanto à aprovação dos
PPCs, o coordenador expõe que falta a atualização de duas bibliografias de disciplinas e solicita o envio das mesmas até a próxima sexta-feira.
Ainda sobre a aprovação dos PPCs, ele esclarece que a aprovação dos textos está em fase final, por conseguinte, a segunda fase trata da
elaboração de programas e projetos de extensão, a fim de que possam ser vinculados às UCs e viabilizem a implementação da curricularização
de forma efe�va. Pós-Graduação - O professor Lucianno relata que a Pró Reitoria de Pós-Graduação decidiu realizar a rematrícula, condicionada
ao comprovante vacinal, de todos os alunos da Unifesp vinculados aos Programas de Pós-Graduação, inclusive pós-doutorado; o prazo para esse
procedimento finda em 12 de abril e, após essa data, os orientadores credenciados devem confirmar essa matrícula pela pasta roxa. O professor
Lucianno solicita que os docentes reforcem essas informações junto aos seus orientandos, já que a não realização da rematrícula poderá
acarretar trancamento da mesma e para os bolsistas, cancelamento das bolsas; em úl�mo caso, após seis meses com a matrícula trancada,
o aluno será desligado. O coordenador informa que foi lançado um edital da CAPES com bolsas de pós-doutorado para programas em
emergência ou consolidação; cada programa poderá ser contemplado com duas bolsas de 24 meses, porém, há uma limitação de até 10
programas por Universidade. Como a Unifesp possui 38 programas que se enquadram no referido edital, haverá uma seleção interna onde os
programas deverão encaminhar um resumo do projeto, o qual já foi elaborado pela coordenação da PPGF e encaminhado à CEPG para as
devidas alterações; sendo assim, caso seja selecionado, o Programa entrará na concorrência geral para as duas bolsas. O professor Lucianno até
11 de abril, sendo 5 bolsas para o mestrado e 2 para o doutorado. Com relação a verba PROAP, a CEPG tem que solicitar a verba que se manteve
por volta de R$ 51.000,00, portanto, o professor Lucianno pede que tanto os docentes quanto os alunos encaminhem suas solicitações a CEPG,
até o dia 15 de abril para que a mesma possa se reunir e verificar a viabilidade de atendê-los. Por fim, o professor relata que o processo sele�vo
está na fase final de avaliação dos projetos, cujo o resultado será divulgado até o dia 12 de abril e, em seguida, também será divulgada a
convocação para prova de proficiência que irá ocorrer na forma presencial; ele relembra ainda que junto à convocação deve constar que apenas
os candidatos com ciclo de vacinação completa poderão entrar no Campus. Lelprat - O professor Silvio informa que encaminhará por e-mail



informações mais detalhadas sobre a publicação do Caderno de tradução do Lelprat volume 3 e seu lançamento, assim como a retomada das
a�vidades: oficinas de leitura, minicursos e conferências. Nesse sen�do, o professor Silvio convida a todos a par�ciparem das a�vidades
/publicações ligadas ao Laboratório e ressalta que está aceitando os alunos/orientandos que queiram integrá-lo. Comissões - CAD - O professor
Francisco informa que devido ao adiantado da hora, apresentará na próxima reunião as tabelas de progressão. Representação Discente - O
discente Douglas relata que todos os informes foram repassados, principalmente, em relação a rematrícula. Sobre o retorno, a questão do
restaurante universitário tem sido o ponto mais delicado, segundo o discente os problemas com agendamento e a limitação de pessoas no
restaurante geraram transtornos e insa�sfações. EXPEDIENTE - ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião ordinária de 08 de março de 2022
-Em regime de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Aprovação do pedido de afastamento internacional de curta duração do Prof. Dr.
Luciano Codato, no período de 11 a 17 de maio de 2022 para par�cipar do VII Colóquio Anual da Universidade de Nova Iorque sobre Temas de
Filosofia Moderna. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Homologação das indicações de representantes para
Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão (CEFIAI) da EFLCH: Prof. Dr. Plínio Junqueira Smith como �tular e Prof. Dr.
Cesar Ribas Cezar como suplente. Em regime de votação, as indicações foram homologadas por unanimidade. Aprovação do pedido de
afastamento do Prof. Lucianno Ga� para par�cipar do XI Encontro do GT de Esté�ca da ANPOF que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de junho
2022 em Salvador. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação do pedido de afastamento do Prof.
Francisco Machado para par�cipar do XI Encontro do GT de Esté�ca da ANPOF que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de junho de 2022 em
Salvador. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Adesão ao Programa Ins�tucional de Travessia. Ponto re�rado
da pauta. Sem mais, eu, Érika Cris�na Damião, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 06 de
abril de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Erika Cris�na Damião, Assistente em Administração, em 16/05/2022, 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 Jacira de Freitas, Docente, em 24/05/2022, às 13:23, 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 Patricia Fontoura Aranovich, Docente, em 25/05/2022, às 19:38, 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 San�ago, Docente, em 26/07/2022, às 11:54, 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 Charles Roberto Silva, Usuário Externo, em 26/07/2022, às 17:18, 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 Lucianno Ferreira Ga�, Docente, em 01/08/2022, às 09:05, 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 Marcelo Silva de Carvalho, Docente, em 03/08/2022, às 09:32, 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 Edson Luis de Almeida Teles, Docente, em 10/08/2022, às 12:31, 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 Mauricio Pago�o Marsola, Docente, em 17/08/2022, às 10:36, 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 Sandro Kobol Fornazari, Docente, em 08/11/2022, às 14:24, 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 Tales Afonso Muxfeldt Ab Saber, Docente, em 06/12/2022, às 16:39, 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 Rita de Cassia Souza Paiva, Docente, em 06/12/2022, 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 Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Docente, em 06/12/2022, às 16:43, 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 Plinio Junqueira Smith, Docente, em 07/12/2022, às 14:45, 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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