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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
No quarto dia do mês de julho 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 Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Breno Zuppolini, Cecília
Cintra Cavaleiro de Macedo, Cesar Ribas Cezar, Cris�ane Maria R. Nascimento, Eduardo Kickhofel, Edson Teles, Fernando Dias Andrade, Henry
Burne�, Ivo da Silva Júnior, Jamil Ibrahim Iskandar, Lilian San�ago, Lucianno Ferreira Ga�, Marcelo Silva de Carvalho, Maurício Marsola, Patrícia
Fontoura Aranovich, Plínio Smith, Sandro Kobol Fornazari, Silvio Rosa Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab'Sáber, Tiago Tranjan, Erika Cris�na
Damião, Charles Roberto Silva e Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Jus�ficadas: Alexandre de Oliveira Ferreira, Claudemir Tossato, Francisco De
Ambrosis Pinheiro Machado, Giovana Muniz, Jacira de Freitas, Marisa Russo, Lucia Rocha Ferreira e Rita Paiva. EXPEDIENTE - A professora
Patrícia informa que, por mo�vos par�culares, a professora Jacira não poderá par�cipar da reunião, portanto, ela mesma irá presidi-la. Informes
- Graduação - O professor Breno informa que os PPCs ainda estão em análise na CPAP, com isso, a Coordenação aguarda esta devolu�va para
retomar os trabalhos de implantação da curricularização, com as devidas orientações. O coordenador faz um agradecimento aos professores
André, Sandro e Marcelo, cujas contribuições possibilitaram a adesão do curso no Programa de Residência Pedagógica e explicita que os três
irão atuar como docentes orientadores no referido projeto, esclarecendo ainda que, o professor Fernando, Coordenador da Câmara de
Graduação, atuará como Coordenador Ins�tucional. Quanto à questão levantada pela professora Cecília na úl�ma reunião sobre o
conceito projeto e/ou programa de curricularização, o professor Breno esclarece que todo e qualquer programa e/ou projeto de extensão pode
par�cipar da extensão curricularizada, tornando-se elegíveis para distribuição de verbas. O professor Breno aproveita para informar que,
no úl�mo edital, definiu-se que a verba des�nada ao Campus seria empregada na compra de material permanente para eventos,
especificamente, projetores. Por fim, o professor Breno comenta que hoje, na reunião da Câmara, foi abordado um assunto delicado: a
reposição de aulas remotamente e o esclarecimento da ilegalidade dessa prá�ca; ele informa ainda que, foi deliberado que a Direção
Acadêmica irá elaborar um documento sobre o assunto e encaminhará ao corpo docente. O coordenador aproveita para esclarecer que
a�vidades remotas podem ser implementadas junto aos discentes, porém não podem subs�tuir a carga horária presencial obrigatória ofertada
pela disciplina. Pós-Graduação - O professor Lucianno relata que conversou com o professor Marcos Cezar, coordenador da Câmara de Pós-
Graduação, referente a possibilidade de apoio de secretários de outros Programas junto a secretaria da PPG Filosofia, devido a licença médica
da servidora Juliana, que ainda não tem previsão de retorno; segundo o professor Lucianno, o professor Marcos Cezar o orientou a consultar o
coordenador Janderson e o servidor Douglas do Programa de Letras sobre esta hipótese, o que foi feito, mas ainda não obteve retorno. O
professor Lucianno informa que o processo sele�vo foi concluído com 14 candidatos aprovados, sendo 9 no mestrado e 5 no doutorado; ele
aproveita o informe para agradecer a colaboração de todos os membros da CEPG, em especial, ao professor Marcelo que esteve na
coordenação dos trabalhos. O coordenador expõe que no próximo processo sele�vo, previsto para agosto, se pensa em inverter a ordem das
provas: na primeira fase, seria proficiência de línguas e, posteriormente, avaliação dos projetos e as entrevistas; segundo ele, deste modo,
tende-se a reduzir o número de projetos a serem analisados e a proximidade destas duas úl�mas fases facilitaria a arguição nas entrevistas.
Sobre as disciplinas do próximo, o professor Lucianno comenta a possibilidade de incorporação de a�vidades remotas na carga horária das
disciplinas presenciais, esclarecendo que ainda não há uma posição defini�va da ins�tuição e/ou da CAPES referente a ilegalidade da oferta de
disciplinas integralmente a distância, mas entende-se que o curso manteria o caráter presencial se, das 15 aulas previstas no semestre, no
máximo 6 aulas fossem ministradas remotamente. Con�nuando nessa linha, o Coordenador expõe a ideia de oferta de uma disciplina
obrigatória para os ingressantes, na qual serão discu�dos os projetos de pesquisa com desenvolvimento de diálogo com os docentes e
discentes, com a finalidade de engajar o corpo discente e es�mular a par�cipação dos mesmos na vida acadêmica. Por fim, o professor
Lucianno esclarece que, devido a desistência da candidatura da professora Cecília à Coordenação do Programa, o período de inscrições para o
referido pleito será reaberto, mantendo-se o período de votação entre os dias 18 e 22 de julho. Lelprat - O professor Silvio, pensando na
integração dos alunos de pós-graduação, coloca a possibilidade dos orientandos ofertarem minicursos no Lelprat. Nesse caso, os interessados
teriam que ter a anuência dos seus orientadores e condições de suscitar questões teóricas rela�vas à linguagem e às prá�cas de tradução,
tendo o minicurso 6 horas de carga horária, no formato presencial ou remoto. Deste modo, ele irá contatar os colegas para que indiquem
possíveis ministrantes, os quais podem oferecer os minicursos, a par�r da segunda semana de setembro. Também em setembro, o professor
Silvio esclarece que serão retomadas as oficinas de tradução presenciais (6 a 8 encontros), e ressalta que ele mesmo irá oferecer uma,
aproveitando a oportunidade faz um convite aos colegas que tenham interesse em ofertar oficinas como ele e/ou ministrar conferências, no
próximo semestre. Quanto aos Cadernos do Lelprat, o professor informa que em breve será lançado número 4, com as contribuições do
professor André Carone e a tradução da peça “Mãos Sujas” de Jean-Paul Satre pelo Homero San�ago, sendo que o lançamento conta a
par�cipação de José Fernando Peixoto de Azevedo, dramaturgo e Diretor da peça baseada na obra. Representação Discente - O discente
Douglas retoma dois pontos já explicitados em reuniões anteriores: i) publicização de dados sobre evasão e ii) a questão do transporte e as
dificuldades de acesso ao Campus, por falta de ônibus e bilhete único escolar. Com a palavra, o discente Charles reforça a fala do seu colega
Douglas referente ao acesso e ressalta a necessidade da Universidade pressionar a Prefeitura de Guarulhos para disponibilização de
transporte público. Após a exposição dos representantes discentes referente a evasão, houve algumas ponderações sobre este ponto, tanto no
âmbito específico da Unifesp e do Curso de Filosofia, como no âmbito nacional, considerando as polí�cas públicas rela�vas ao tema. O
coordenador Breno também faz uma fala sobre apagão de dados na ins�tuição e pondera que a migração para novos sistemas pode viabilizar a
consolidação dos mesmos; atualmente, a coordenação tem acesso à listagem de alunos matriculados e ao número de vagas ociosas no
momento do processo de reingresso, sendo que no úl�mo eram 29 vagas no bacharelado (24 vesper�no e 5 noturno) e nenhuma vaga na
licenciatura. ORDEM DO DIA - Aprovação da ata da reunião do Colegiado de 05 de maio de 2022 - Em regime de votação, a ata foi aprovada por
unanimidade. Aprovação do pedido de afastamento nacional do Prof. Dr. Jamil Iskandar, no período de 2 de setembro de 2022 a 28 de fevereiro
de 2023 para pesquisa de pós-doutorado - Em regime de votação, o pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade. Deliberação da
posição do Departamento de Filosofia sobre proposta, a ser encaminhada à Congregação da EFLCH pelos departamentos, de pautar a discussão
sobre o posicionamento da EFLCH em relação à movimentação para a revogação da reforma do Ensino Médio - Após uma breve discussão sobre
o ponto, na qual foram considerados o posicionamento de outras ins�tuições/outros departamentos, assim como, a desestruturação total
Ensino Médio e o impacto na consolidação do conhecimento na formação de jovens, a proposta foi colocada em votação. Em regime de



votação, a posição do Colegiado em favor da proposta foi aprovada por unanimidade. Sem mais, eu, Érika Cris�na Damião, Assistente
em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 04 de julho de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Erika Cris�na Damião, Assistente em Administração, em 20/10/2022, às 20:11, 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 14:18, 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 Lilian San�ago, Docente, em 06/12/2022, às 16:34, 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 Breno Andrade Zuppolini, Docente, em 06/12/2022, às 16:35, 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 16:46, 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 06/12/2022, às 16:50, 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 Cecilia Cintra Cavaleiro de Macedo, Docente, em 07/12/2022, às 14:40, 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 14:42, 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 Arlenice Almeida da Silva, Docente, em 15/12/2022, 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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