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ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
No sé�mo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 16h30, na sala
virtual, para discu�r e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Alexandre de Oliveira Ferreira, André Medina Carone, Breno
Zuppolini, Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Tossato, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Jacira de Freitas, Izilda Johanson,
Lúcia Rocha Ferreira, Lucianno Ferreira Ga�, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Aranovich, Sandro Kobol Fornazari, Sérgio Xavier, Silvio Rosa
Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab&#39;Sáber, Tiago Tranjan, Erika Cris�na Damião, Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Jus�ficadas: Alexandre de
Oliveira Ferreira, Cesar Ribas Cezar, Cris�ane Maria R. Nascimento, Fernando Dias Andrade, Ivo da Silva Júnior, Lilian San�ago, Marisa Russo,
Maurício Marsola, Plínio Smith e Rita Paiva. EXPEDIENTE - A professora Jacira solicita inclusão dos seguintes pontos de pauta: i) aprovação ad
referendum para par�cipação do professor Maurício Marsola, no dia 27 de setembro de 2022, como conferencista na abertura da Semana de
Filosofia na Faculdade de Filosofia de Pouso Alegre; ii) aprovação para par�cipação do professor Maurício Marsola, no dia 07 de outubro de
2022, como palestrante convidado em evento do Nupex (Núcleo de Pesquisa e Extensão) da Faculdade São Bento de Filosofia, na cidade de São
Paulo - SP; iii) aprovação para par�cipação do professor Maurício Marsola, no dia 27 de outubro de 2022, na gravação do Programa Café
Filosófico CPFL na TV Cultura, na cidade de São Paulo - SP; iv) aprovação de par�cipação do professor Silvio Rosa Filho em evento organizado
pelo SESC, ministrando a palestra "Da ansiedade à vocação de escritor: Proust e o sen�do do engajamento", no dia 26 de outubro do ano
corrente, na cidade de São Paulo, com percepção de pró-labore; v) aprovação de par�cipação da professora Olgária Chain Fares Matos em
evento organizado pelo SESC, ministrando a palestra "Em busca do beijo perdido", no dia 19 de outubro do ano corrente, na cidade de São
Paulo - SP, com percepção de pró-labore. Em regime de votação; as inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade. Informes- Chefia do
Departamento - A professora Jacira solicita a colaboração de todos no envio de inclusão de pauta dentro do prazo indicado, a fim de que
as convocações das reuniões sejam enviadas dentro do prazo estabelecido nos regimentos internos da EFLCH e do Departamento. A professora
Jacira informa que foi realizada ontem (06/10) uma reunião com as Chefias de Departamentos, Diretoria Acadêmica e Centros Acadêmicos, cuja
pauta versava sobre a pacificação do Campus; foram citadas diversas denúncias de racismo e o assédio sofrido por uma estudante. Esses
episódios, dentre outros, têm causado conflito nas relações interpessoais no Campus, havendo a necessidade de reconstrução do espaço �sico
e comunitário, segundo a fala da Profa. Patrícia Teixeira que também par�cipava da reunião. A professora Jacira ressalta que, ao final da
reunião, deliberou-se pelo agendamento de reuniões quinzenais para ampliação do diálogo com os discentes. Após a fala da professora Jacira,
os professores André Carone, Francisco Machado e o representante discente Douglas, os quais também estavam presentes na reunião, fizeram
suas considerações. Com relação a Congregação que ocorreu no dia anterior (06/10), a professora Jacira fez os seguintes informes: i) houve uma
discussão sobre as denúncias de racismo encaminhadas pelo NNUG - Núcleo Negro Unifesp Guarulhos, com depoimentos dos servidores
técnicos do NAE e da professora Patrícia, responsável pela setor; ii) convocação para reunião com os Centros Acadêmicos, com a pauta de
convivência no Campus e o respeito as regras definidas cole�vamente; iii) discussão da situação decorrente da renúncia do Reitor Prof. Nelson
Sass, na qual destacou-se que o prazo de 60 dias indicado pelo MEC para envio da lista tríplice está em conflito com o regimento da
Unifesp, cujo prazo determinado é de 90 dias; segundo a professora Jacira, a deliberação de quais encaminhamentos serão tomados diante do
exposto, será definido na próxima reunião do Consu, a ser realizada em 11 de outubro de 2022. Além disso, existe a questão referente à
legalidade desse novo processo de escolha, já que não se trata da renúncia da chapa eleita, mas apenas do reitor; após discussão sobre esse
ponto, deliberou-se, na Congregação, pelo posicionamento em favor da sucessão da Profa. Raiane Patrícia Severino Assumpção, vice-reitora, no
cargo de Reitor(a) até maio de 2025, completando o mandato da chapa eleita. Pós-Graduação - O professor Marcelo informa que foi realizada
uma reunião com a Direção Acadêmica, tendo como pauta a secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Nesta reunião,
disponibilizou-se uma estrutura fragmentada, em que as tarefas foram distribuídas entre várias pessoas, isto, em certa medida, segundo o
professor, devolve à secretaria uma certa operacionalidade. O professor ressalta que há uma promessa, na qual a servidora a ser alocada na
Direção Acadêmica irá dedicar uma porcentagem de sua carga horária ao Programa. Com isso, o coordenador informa que a CEPG deliberou
pela retomada do processo sele�vo 2023, cujas informações estão disponíveis no site. Quanto à recomposição de duas vagas de
membros �tulares na CEPG, o professor Marcelo relata que foi aprovada a abertura de processo eleitoral e indicada comissão eleitoral para o
referido pleito; as inscrições ocorrerão na próxima semana e a votação será na semana seguinte, presencialmente. Por fim, o coordenador
informa que a CEPG aprovou uma disciplina para ingressantes, no primeiro semestre do próximo ano, que tem por obje�vo: apresentar o que é
a pesquisa em pós-graduação e qualificar a entrada dos ingressantes, com a discussão de projetos, metodologias e es�mular o diálogo entre
eles. Com a palavra, o professor Tales abre discussão referente aos cortes orçamentários recorrentes promovidos pelo governo federal e após
sua colocação, foram feitas algumas ponderações sobre o assunto. Graduação - O professor Breno informa que enviou o quadro semanal via e-
mail aos colegas e solicita que as eventuais alterações, assim como os respec�vos planos de ensino, sejam encaminhados pelos docentes até o
dia 28/10. O coordenador relata que os novos PPCs foram aprovados na úl�ma reunião do Conselho de Graduação e faz uma fala em
agradecimento às seguintes comissões: comissão de curricularização, comissão de curso, CPAP, e agradece ainda à Câmara de Graduação, e à
PROGRAD, em especial, aos professores Sandro e Paulo, os quais �veram um papel protagonista nesse processo de revisão. O professor Breno
informa que a Câmara de Graduação e o NAP decidiram fazer um estudo circunstanciado, quan�ta�vo e qualita�vo, sobre a evasão, tecendo um
compara�vo referente ao período pandêmico e pré-pandêmico; ele esclarece que para o levantamento serão considerados os alunos que não
par�cipam do processo de rematrícula. O coordenador solicita auxílio dos professores para publicizar o edital ABI junto aos discentes, que
estará aberto, no período entre os dias 10 a 17 de outubro. Com relação ao mecanismo de avaliação do curso por parte dos alunos, a comissão
de curso irá elaborar um formulário, cuja aprovação se dará no âmbito da comissão, mas também, no âmbito do colegiado. Ainda sobre as
deliberações da comissão de curso, o professor Breno informa que foi aprovada nova versão do Manual de A�vidades Complementares; o
mesmo também será aprovado no âmbito do colegiado, provavelmente, na reunião de novembro de 2022. O professor Breno comunica que a
maioria dos cursos da Unifesp, dentre eles o Curso de Filosofia, par�cipará de edital para concessão de bolsas de estudos e de permanência
para alunos negros, em razão de um termo de ajuste de conduta firmado pelo Carrefour e o Ministério Público. O coordenador expõe que as
apólices de seguro dos estágios foram liberadas e alguns alunos que estavam com estágio suspenso poderão retornar às salas de aulas. Quanto
ao Projeto de Extensão em Ensino de Filosofia: Desafios Contemporâneos, o professor Sandro informa que o referido projeto foi aprovado no
âmbito da Câmara de Extensão e foi encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão. O professor ressalta que, na versão aprovada, não constam os



nomes dos docentes que manifestaram interesse em par�cipar do projeto, após o prazo estabelecido; porém, ele esclarece que, no momento
oportuno, tanto estes nomes como outros, poderão ser incorporados ao projeto. LELPraT - O professor Silvio informa que o volume 3 dos
Cadernos do LELPraT está disponível no site da revista e o próximo número já está sendo preparado. Com relação ao debate de lançamento do
volume 3, o professor informa que ainda não tem data definida; já a oficina de tradução - “Francês: Proust, Merleau-Ponty e a vocação
de escritor” está em andamento. Representação discente - O representante discente Douglas informa que conversou com os representantes do
Cafil e solicitou que estes esclarecessem junto a Chefia de Departamento a denúncia de racismo. Ainda sobre esse ponto, o discente solicita
auxílio aos docentes para conscien�zar os estudantes sobre o respeito às burocracias ins�tucionais, no caso de denúncias. Maurício Marsola, no
dia 07 de outubro de 2022, como palestrante convidado em evento do Nupex (Núcleo de Pesquisa e Extensão) da Faculdade São Bento de
Filosofia, na cidade de São Paulo - SP, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a aprovação de par�cipação ad referendum foi
homologada por unanimidade. Aprovação para par�cipação do professor Maurício Marsola, no dia 27 de outubro de 2022, na gravação do
Programa Café Filosófico CPFL na TV Cultura, na cidade de São Paulo - SP, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a par�cipação
foi aprovada por unanimidade. Aprovação de par�cipação do professor Silvio Rosa Filho em evento organizado pelo SESC, ministrando a
palestra "Da ansiedade à vocação de escritor: Proust e o sen�do do engajamento", no dia 26 de outubro do ano corrente, na cidade de São
Paulo, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a par�cipação foi aprovada por unanimidade. Aprovação de par�cipação da
professora Olgária Chain Feres Matos em evento organizado pelo SESC, ministrando a palestra "Em busca do beijo perdido", no dia 19 de
outubro do ano corrente, na cidade de São Paulo - SP, com percepção de pró-labore - Em regime de votação, a par�cipação foi aprovada por
unanimidade. Revisão da tabela CAD - O professor Francisco apresenta para discussão propostas rela�vas à revisão da resolução 115 e
da respec�va tabela da CAD, cuja elaboração se deu em reunião que contou com a par�cipação de alguns docentes do Departamento. Após
algumas considerações, sugeriu-se o seguinte encaminhamento: a proposta será encaminhada por e-mail aos colegas do Departamento
pelo professor Francisco para ciência e possíveis sugestões e, logo em seguida, a mesma será enviada à Direção Acadêmica, sugerindo um
debate no Campus com outros Departamentos. Disponibilização de espaço para SOFiA - A comissão organizadora da SOFiA solicita uma sala
permanente para o evento, onde seria guardado o material necessário para o acontecimento da SOFiA, desta e de outras edições. Após o
levantamento de alguns pontos, verificou-se a inviabilidade de atendimento da demanda e a servidora Erika se dispôs a verificar com outros
Departamentos, a possibilidade de emprés�mo de sala rota�va para o evento deste ano, pontualmente. Sem mais, eu, Érika Cris�na Damião,
Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 07 de outubro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Erika Cris�na Damião, Assistente em Administração, em 07/12/2022, às 14:07, 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 Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Docente, em 07/12/2022, às 15:02, 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 Juvenal Savian Filho, Docente, em 07/12/2022, 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 Mauricio Pago�o Marsola, Docente, em 08/12/2022, às 09:37, 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 Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Docente, em 08/12/2022, às 10:16, 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 13/12/2022, às 11:53, 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 Claudemir Roque Tossato, Docente, em 15/12/2022, às 12:22, 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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