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No primeiro dia do mês de setembro 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: André Carone, André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva,
Breno Zuppolini, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Cesar Ribas Cezar, Claudemir Tossato, Eduardo Kickhofel, Fernando Dias Andrade, Henry
Burne�, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Ivo da Silva Júnior, Jacira de Freitas, Izilda Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Lilian San�ago,
Lucianno Ferreira Ga�, Marcelo Silva de Carvalho, Maurício Marsola, Patrícia Aranovich, Rita Paiva, Sandro Kobol Fornazari, Silvio Rosa Filho,
Tales Afonso Muxfeldt Ab'Sáber, Tiago Tranjan, Charles Roberto Silva, Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Jus�ficadas: Alexandre de Oliveira
Ferreira, Cris�ane Maria R. Nascimento, Marisa Russo, Erika Cris�na Damião e Plínio Smith. EXPEDIENTE - A professora Jacira solicita a seguinte
alteração na ordem do dia: a pedido do Professor Marcelo, coordenador do Programa de Pós-Graduação, antecipação do ponto de pauta
- Debate a respeito do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e da suspensão do próximo processo sele�vo. Em regime de votação, a
alteração foi aprovada e o referido ponto será deliberado, logo após, a deliberação do pedido de afastamento do professor Eduardo Kickhofel.
Informes- Chefia do Departamento - A professora Jacira informa que a servidora Erika está de férias até o dia 09/09 e, nesse período, o
secretário Rafael irá subs�tuí-la. A Chefia informa que entrou em vigor hoje o Regimento da EFLCH, cuja aprovação do texto se deu no CONSU,
depois de alterações sugeridas pela Procuradoria e pelo próprio CONSU. Quanto à coordenação do Programa de Pós-Graduação, a professora
relata que os professores Marcelo de Carvalho e Tiago Tranjan deram início ao mandato, semana passada, com isso, reitera o apoio do
Departamento de Filosofia à nova gestão do Programa de Pós Graduação em Filosofia.. Em seguida, a professora Jacira parabeniza o professor
Lucianno Ga� pela dedicação e pelo trabalho realizado à frente do PPGF nesses úl�mos anos. A professora Jacira faz os informes referentes às
deliberações da úl�ma reunião da Congregação, ocorrida hoje pela manhã, conforme segue: i) homologação da indicação do novo coordenador
do PPGF Programa de Pós-Graduação em Filosofia da EFLCH, Prof. Dr. Marcelo Silva de Carvalho, em subs�tuição ao Prof. Dr. Luciano Ferreira
Ga�, e a permanência, na vice-coordenação, do Prof. Dr. Tiago Tranjan; ii) pedido da Diretoria Acadêmica aos docentes para que conversem
com os estudantes sobre a devolução de equipamentos de informá�ca emprestados durante o período pandêmico; iii) sobre o processo de
implementação da nova equipe de informá�ca, a Diretoria Administra�va fará um comunicado sobre as modificações a serem
introduzidas, entre elas, a nova localização do laboratório de informá�ca (sala 320) e os pedidos de impressão através de mensagens via celular;
iv) A Diretoria Acadêmica solicita apoio dos docentes para facilitar o conforto e a movimentação de discentes cadeirantes em sala de aula; v)
aprovação da indicação das professoras Ellen Gonzaga Lima Souza, Hosana dos Santos Silva e da discente Débora Dias dos Santos (Curso de
Ciências Sociais) para compor a comissão organizadora da Semana da Consciência Negra, evento constante do calendário acadêmico da Unifesp
e previsto como ação da Polí�ca Maria Carolina de Jesus de Promoção da Equidade e Igualdade Étnico-racial e Combate ao Racismo; vi)
aprovação da indicação dos professores Bruno Konder Comparato e a Sandra Regina Leite de Campos como representantes da EFLCH no GT de
revisão da Tabela CAD de pontuação para promoção à classe de professor(a) associado(a); vii) homologação da aprovação ad referendum para o
Ensalamento do 2º Semestre de 2022 da EFLCH; viii) aprovação da Comissão Especial de Avaliação (CEA) para o processo de avaliação para
acesso à Classe E, com denominação de Professor Titular, da Carreira do Magistério Superior da UNIFESP, que terá como candidato o docente
Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas, lotado no Departamento de Educação da EFLCH; ix) aprovação da proposta da XVI Semana de Orientação
Filosófica e Acadêmica XVI (XVI SOFIA que foi apresentada pela discente Laura Lopes do Nascimento, coordenadora do XVI SOFIA. Graduação -
O professor Breno lembra que o segundo semestre se inicia em 5 de setembro, e solicita aos colegas que aguardem até que os dados das
turmas estejam disponíveis na pasta verde, pois o prazo da rematrícula foi finalizado somente no dia de ontem (31/08). O professor
esclarece que o cronograma apertado de rematrícula visa ajustar o calendário acadêmico ao ano corrente, portanto, isso deve se repe�r no ano
de 2023. Quanto à Resolução 2/2019, discu�da na úl�ma reunião deste conselho, o professor Breno explica que o MEC estendeu o prazo de
implantação da mesma; sendo assim, o curso de licenciatura não estará em situação irregular, no próximo ano le�vo. O professor Breno ressalta
que trata-se de uma boa no�cia, porém, enfa�za que a dilatação do prazo não resolve o problema; segundo ele, o ideal seria a revogação ou a
subs�tuição por outra resolução que não descaracterize os cursos de licenciatura. Por úl�mo, o professor informa que encaminhou um e-mail
com o formulário de preferências para a formulação dos quadros do ano de 2023, com o prazo de resposta até 09/09. Após os informes da
Graduação, houve algumas ponderações referente às disciplinas ADEs e a dificuldade dos alunos retornarem ao Campus. Em seguida,
o professor Sandro relata que, no semestre passado, ministrou a UC de Temas Contemporâneos e verificou a dificuldade de 80% dos alunos em
redigir uma dissertação filosófica; ele solicita que os docentes se atentem aos ingressantes, neste semestre, nesse sen�do. Pós-Graduação - O
professor Marcelo informa que irá enviar solicitação de  disponibilidade para elaboração do quadro de oferta de disciplinas dos próximos
dois  semestres; ele pondera que, provavelmente, o prazo de resposta será menor do que indicado pela coordenação da graduação, já que o
referido quadro deve estar em contrapar�da do quadro de aulas da graduação. Com a palavra o professor Lucianno informa que, entre os dias 5
de setembro e 18 de setembro de 2022, será aberto outro período de rematrícula, cujo processo será similar ao anterior, compreendendo 3
fases: i) preenchimento de cadastro pelo discente com envio do comprovante de vacinação; ii) validação do orientador e iii) deferimento da
secretaria do Programa. Em complemento, o professor Marcelo faz uma fala explicitando a importância da rematrícula para manutenção do
vínculo do discente com o Programa, e solicita auxílio dos orientadores nesse processo; a coordenação enviará instruções sobre a rematrícula
aos orientadores, as quais devem ser transmi�das aos respec�vos orientandos. Comissões - CAD - O professor Francisco retoma o informe da
Chefia do Departamento sobre a composição de um GT de revisão da tabela CAD de pontuação para promoção à classe de professor(a)
associado(a) no âmbito do CONSU; segundo o professor, ainda não está claro, se os diretores, indicados como membros, irão compor
efe�vamente o GT, ou se irão indicar os representantes do Campus para esse fim. Sendo assim, o professor Francisco entende este, como um
momento propício para o Departamento apresentar sua proposta, já que o GT tem a finalidade de reformular a resolução que estabelece
subsídios sob os quais a tabela de pontuação é formatada; ele esclarece que com a alteração da resolução, consequentemente, a tabela será
revisada. Para finalizar, o professor Francisco ques�ona quais docentes presentes têm interesse em par�cipar de uma reunião com o obje�vo de
revisão de documentos e elaboração de proposta para avaliação de professor(a) associado(a) a ser direcionada aos representantes do Campus
no referido GT, a fim de iniciar este debate no Campus. Alguns interessados se manifestaram e o professor Francisco se comprometeu a
encaminhar um e-mail para viabilizar o encontro. CEFIAI - O professor César informa que no período de afastamento do professor Plínio, ele
representará o Departamento na Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão. Com a palavra, o professor Jamil
aproveita para jus�ficar sua ausência nas reuniões, entre os meses de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, devido ao seu afastamento para



pesquisa. LELPraT - O professor Silvio informa que  o novo número dos Cadernos do LELPraT está em fase de finalização; sendo assim, em breve,
haverá o lançamento com a par�cipação dos autores que contribuíram com essa edição, dentre eles, os professores Homero San�ago, André
Carone e José Fernando Peixoto de Azevedo. O professor Silvio acrescenta que, neste semestre, as oficinas retornam presencialmente, e
convida os colegas que �verem interesse em ofertar cursos. O professor informa ainda que haverá uma mesa de debates com o colega
Thomaz Kawauche, lançando a tradução do livro “Emílio”, publicado pela Editora Unesp. E, aproveitando a ocasião, o professor Silvio convida a
Profa. Jacira para par�cipar da mesa de debates do lançamento das traduções feitas por ela, das obras “Devaneios do caminhante solitário” e
“Rousseau: juiz de Jean-Jacques”, ambos publicados pela Editora Unesp. O professor Silvio informa que, ao finalizar o projeto/programa de
extensão do qual LELPraT faz parte, ele pretende deixar a coordenação do Laboratório; com isso, pede aos colegas que se organizem para sua
subs�tuição. Por fim, o professor comenta a implantação do Centro de Línguas da EFLCH e, em complemento, a professora Jacira relata que foi
composta uma comissão para a referida implantação, da qual farão parte, como representantes do Departamento de Filosofia, os professores
Silvio Rosae Rita Paiva. Representação discentes - Os representantes discente Charles e Douglas comentam sobre o informe da Direção
Acadêmica referente à devolução dos computadores, explicitando que houve um abaixo assinado solicitando a renovação do contrato;
segundo eles, tal solicitação se jus�fica, pois a devolução imediata dos equipamentos impactaria no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos
em andamento. Ademais, o discente Douglas explica que o dia e horário agendado para devolução dos equipamentos foi restrito, o
que condicionou, em certa medida, o baixo número de devoluções. Em resposta, a professora Jacira se compromete em verificar com a Direção
Acadêmica a possibilidade de ampliação dos dias e horários de entrega. Os discentes Charles e Douglas se comprometeram também a fazer um
levantamento dos discentes do curso de filosofia que não efetuaram a devolução, com as devidas informações do que ocasionou essa situação.
Para contribuir e viabilizar a devolução, o corpo docente presente declara que não haveria problema na entrega de trabalhos manuscritos.
Quanto ao transporte, o discente Charles comenta que, nos úl�mos dias de aula do semestre, havia uma equipe da SPtrans no ponto final
do ônibus no Terminal Armênia, o que pode denotar que as reivindicações dos estudantes foram encaminhadas às instâncias competentes.
Logo após os informes da representação discente, houve algumas considerações sobre o retorno presencial no segundo semestre e as
demandas que este retorno poderia suscitar. ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião do Colegiado de 04 de julho de 2022 - Em regime
de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Aprovação de afastamento nacional do Prof. Dr. Eduardo Kickhofel para a par�cipação no
debate com o Prof. Stafaan Missine, entre os dias 22 e 25 de outubro de 2022, no Centro de Estudos Europeus e Alemães (DAAD-UFRGS-
PUCRS), em Porto Alegre, RS. Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Debate a respeito do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia e da suspensão do próximo processo sele�vo - O professor Marcelo faz um breve histórico que resultou na suspensão
do processo sele�vo do Programa, no qual evidenciou a saída da servidora Daniela da secretaria do Programa e a vinda da servidora Juliana,
que logo após assumir a secretaria, solicitou afastamento por mo�vo de saúde, sem previsão de retorno. O professor Marcelo explica que o
professor Lucianno, coordenador do Programa, naquele período, tomou algumas providências palia�vas na secretaria, mas hoje, essa situação
está insustentável. A Câmara de Pós-Graduação, coordenada pelo Prof. Marcos Cezar, segundo o professor, tentou diversos caminhos para
resolução do problema, mas nenhum deles foi efe�vo. Diante da situação, a Coordenação entendeu que deveria sinalizar a todas as instâncias -
corpo discente, corpo docente, Câmara de Pós-Graduação, Direção Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação - que o Programa não teria
condições de funcionar nessas circunstâncias. Houve uma reunião com a gestão, na qual estavam presentes os representantes da Câmara de
Pós-Graduação, a Chefia de Departamento de Filosofia, a Direção Acadêmica, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Gestão com
Pessoas; nesse encontro, é feita a proposta de abertura de um edital de colaboração técnica de 4 meses para suprir a demanda. O professor
Marcelo ressalta que  esta seria uma solução palia�va e as perspec�vas de resolução do problema são pouco promissoras. Após uma ampla
discussão, na qual destacaram-se sugestões como o remanejamento de trabalho na secretaria de Pós-Graduação, a contratação de estagiários e
o envolvimento de outras instâncias na resolução do problema, o professor Marcelo expôs os serviços e/ou encaminhamentos que ficaram
comprome�dos com essa situação: i) o processo sele�vo para 1º semestre de 2023; ii) a gestão da verba PROAP, para o pagamento de diárias
para par�cipação dos eventos: ANPOF (discentes e docentes) e SOFIA (palestrantes convidados); iii) o não cadastramento das disciplinas desse
semestre, de modo que os controles de notas e presença devem ser encaminhados à Coordenação para serem lançados posteriormente; iv) a
documentação das bancas con�nuará a ser organizada pela coordenação, mas o link do google meet deve ser gerado pelo orientador. Por fim, o
professor Marcelo ressalta que a capacidade de gerar documentos é extremamente limitada e a coordenação tem realizado o possível; por isso,
solicita aos docentes que adiem as demandas não prioritárias. Com relação ao corpo discente, o professor Marcelo informa que estes têm
man�do contato com a coordenação, expressando seu apoio e a preocupação referente ao uso da verba Proap. Revisão ou manutenção dos
pesos e notas mínimas do ves�bular - O professor Breno relata que os membros da comissão de curso foram consultados sobre o assunto, e
sugerem que os pesos e notas sejam man�dos, já que esses marcadores foram estabelecidos no ano anterior. O coordenador também ressalta
que a taxa de ocupação do curso de filosofia no úl�mo ves�bular foi bastante sa�sfatória, em comparação ao úl�mo período. Em regime
de votação, a manutenção dos pesos e notas foi aprovada por unanimidade. Projeto de Extensão para a UC Prá�ca de Ensino de Filosofia -
Ponto re�rado da pauta. Sem mais, eu, Érika Cris�na Damião, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata.
Guarulhos, 01 de setembro de 2022.
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