
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 sé�mo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho do Departamento de Filosofia, às 16h20, na sala
virtual, para discu�r e deliberar a respeito dos assuntos a seguir. Presentes: Arlenice Almeida da Silva, André Medina Carone, Breno   Zuppolini,
Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo, Claudemir Tossato, Edson Teles, Fernando Dias Andrade, Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado, Jacira de
Freitas, Lilian San�ago, Marcelo Silva de Carvalho, Patrícia Aranovich, Rodnei Nascimento, Sandro Kobol Fornazari, Sérgio Xavier, Silvio Rosa
Filho, Tales Afonso Muxfeldt Ab'Sáber, Tiago Tranjan, Erika Cris�na Damião e Douglas Eduardo Corrêa. Ausências Jus�ficadas: Alexandre de
Oliveira Ferreira, Cesar Ribas Cezar, Henry Burne�, Izilda Johanson, Jamil Iskandar, Lúcia Rocha Ferreira, Lucianno Ferreira Ga�, Marisa Russo,
Maurício Marsola, Plínio Smith, Rita Paiva e Silvio Rosa Filho. EXPEDIENTE - Informes- Chefia do Departamento - A professora Jacira inicia a
reunião informando que a Unifesp foi considerada a terceira melhor universidade do Brasil pelo ranking da Times Higher Educa�on 2023. No
âmbito das deliberações do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, a Chefia do Departamento faz os seguintes informes: i) a Profa. Dra. Suzan
Pantaroto de Vasconcellos subs�tuiu a Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira na Coordenação da Secretaria de Relações Internacionais (SRI); ii) foi
homologada a nova coordenação da Câmara de Pós-graduação de Guarulhos: Prof. Dr. Tiago Tranjan, subs�tuiu o Prof. Dr. Marcos Cezar de
Freitas. Com relação à Congregação, a professora Jacira faz os seguintes informes: i) homologação da aprovação ad referendum da nomeação
do Prof. Dr. Tiago Tranjan, para exercer a função de Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, no período de 01/11/2022
até 01/11/2024, considerando o resultado apurado na reunião ordinária da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, realizada no dia 10/10/2022
e homologada na reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa-CPGPq, ocorrida em 20/10/2022; ii) aprovação das indicações para
formação de grupo de trabalho para tratar do projeto de implantação do centro de línguas da EFLCH, sendo que os nomes dos professores Rita
Paiva (�tular) e Silvio Rosa Filho (suplente) foram indicados como representantes do Departamento de Filosofia; iii) aprovação da indicação da
Profa. Dra. Fábia Barbosa Ribeiro, Departamento de História, como representante da EFLCH no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico,
Ar�s�co, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos; iv) aprovação do novo Regimento do Departamento de Filosofia da EFLCH, aprovado
em reunião do Colegiado do Departamento de Filosofia realizada em 07 de outubro de 2022; v) aprovação para o pedido de afastamento no
país de longa duração do Prof. Dr. Sérgio Xavier Gomes de Araújo, no período de 15 de março de 2023 a 15 de dezembro de 2023, para pesquisa
de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Graduação - O professor Breno informa que não foi
possível a aprovação do quadro semanal na úl�ma reunião da Câmara de Graduação, devido ao ensalamento; ele ressalta que já entrou em
contato com alguns docentes para verificar a possibilidade de remanejamento. O professor Breno aproveita para solicitar o envio do plano de
ensino para os docentes que ainda não encaminharam. A coordenação reitera o comunicado referente à irregularidade das aulas remotas.
Quanto ao calendário acadêmico, o professor Breno informa que o primeiro semestre de 2023, ocorre no período entre 13 de março e 12 de
julho, já o segundo semestre, inicia-se em 11 de agosto e termina em 12 de dezembro. Por fim, o professor Breno relata que o Comitê
Permanente de Enfrentamento da Covid-19 (CPEC) da Unifesp recomendou, em sua úl�ma nota, o uso de máscara nas salas de aulas. Pós-
Graduação - O professor Marcelo relembra que está em andamento processo eleitoral para membros �tulares da CEPG, sendo que a urna para
votação está alocada na secretaria interdepartamental até a próxima quinta-feira (10/11). Ele ressalta que mesmo com o processo em curso,
ainda haverá um novo processo de recomposição para as vagas remanescentes. O professor Marcelo comenta que amanhã (08/11) será
publicado o resultado da primeira fase do processo sele�vo e, na próxima semana, serão realizados os exames de proficiência de línguas, de
forma presencial. Com relação à secretaria do Programa, o coordenador informa que ainda não foi efe�vado a indicação da servidora que iria
dividir a carga horária entre a Direção Acadêmica e o PPGF, portanto, a operacionalização da secretaria ainda é precária. O professor Marcelo
explica que essa limitação da secretaria, o impede de pensar o Programa de forma mais proposi�va, já que seu tempo está direcionado às
questões mais burocrá�cas. Com a palavra o professor Sandro informa que o Projeto de Extensão em Ensino de Filosofia:
Desafios Contemporâneos foi aprovado em todas as instâncias, tendo dois anos de vigência, a par�r de dezembro de 2022. O professor Marcelo
consta como coordenador do projeto, junto com dezessete docentes e uma discente, todos cumprindo carga horária semanal de extensão de 2
horas. Foram incluídos como colaboradores dois professores da rede básica de ensino e um pesquisador. O professor Sandro informa que assim
que o projeto entrar em vigor, ele irá contatar os envolvidos,
enviando a versão final do projeto aprovado a fim de que comece o planejamento e a implementação. Caso tenham orientandos(as) de pós-
graduação com objetos de pesquisa relacionados à temá�ca do projeto, o professor Sandro evidencia a possibilidade de incluí-los, caso haja
interesse. Quanto à residência pedagógica, o professor André primeiro pede licença ao professor Marcelo, coordenador do projeto, para dar os
seguintes informes: i) foi finalizado o processo de seleção dos bolsistas; ii) foi finalizado o processo de seleção dos professores de filosofia do
ensino médio que irão atuar como parceiros da Unifesp nesse projeto, recebendo os alunos residentes, sendo os três professores selecionados
egressos do curso de filosofia da Unifesp; iii) dos vinte e dois alunos de graduação inscritos e habilitados, quinze (7 mulheres e 8 homens) foram
contemplados com bolsa e o restante está na lista de espera, sendo que todos os alunos negros e/ou de baixa renda foram incluídos entre
os bolsistas contemplados. O professor Marcelo acrescenta que se trata de uma coordenação em sistema de rodízio, entre ele e os professores
Sandro e André, a qual tem o obje�vo de consolidar a formação de professores dentro da licenciatura. Representação discentes - O
representante discente Douglas informa que a residência pedagógica teve um retrospecto posi�vo entre os discentes considerando
a movimentação de estudantes interessados em par�cipar do projeto. Diante da situação atual, o discente relata que há uma certa tensão no
campus, tanto em relação às denúncias de discriminação, como por causa da transição de governo. Após a fala do representante discente,
houve algumas ponderações acerca das manifestações estudan�s. ORDEM DO DIA - Apreciação do novo manual de a�vidades complementares
do curso de filosofia - O professor Breno expõe que a aprovação dos novos PPCs suscitaram modificações no referido manual. Com isso, o
coordenador apresenta as mudanças mais relevantes e, após a apresentação, a professora Cecília sugere alguns destaques: i) ar�go 9, inciso XII
- de “ máximo de 50h por curso livre” para “máximo 50h por ano, com limite de 20h por curso”; ii) acrescentar no ar�go 5, parágrafo único, que
conste a não contabilização de horas complementares carga horária de integralização de currículo de a�vidades em outras ins�tuições
de ensino superior ou a�vidades profissionais. O professor Fernando sugere também que a publicação de ar�go cien�fico seja equivalente a 20
horas. Em regime de votação, o manual foi aprovado com todos os destaques sugeridos. Homologação de aprovação ad referendum de
alteração do período de afastamento de longa duração do Prof. Dr. Henry Burne� para pesquisa no exterior na Facultad de Filoso�a de la
Universidad Complutense de Madrid, na Espanha, de 01 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2024 para 01 de julho de 2023 e 29 de



fevereiro de 2024 - Em regime de votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. Aprovação de pedido de afastamento
nacional do Prof. Dr. Tiago Tranjan, nos dias 10 e 11 de novembro de  2022, para o lançamento da tradução do livro Inves�gações Filosóficas (de
L. Wi�genstein) e para ministrar um minicurso a esse respeito, na Universidade de Brasília, em Brasília, DF - Em regime de votação, o
afastamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação de pedido de afastamento nacional da Profa. Dra. Jacira de Freitas, no dia 24 de
novembro de 2022, para ministrar palestra na Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, em Chapecó – RS - Em regime de votação, o
afastamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação de pedido de afastamento nacional da Profa. Dra. Jacira de Freitas, entre os dias 08 e 10
de dezembro de 2022, para par�cipar como membro �tular de banca de defesa de tese de doutorado e ministrar uma conferência na
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia - GO - Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação do pedido de
afastamento internacional da Profa. Dra. Jacira de Freitas, no período de 01/09/2023 a 01/12/2024 para pesquisa de pós-doutorado, na
Universität de Regensburg, Alemanha - Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Aprovação do pedido de
afastamento internacional da Prof. Dr. Edson Telles, no período de 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024 para atuar como professor
visitante na University of California, em Santa Barbara - USA - Em regime de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Sem mais,
eu, Érika Cris�na Damião, Assistente em Administração do Departamento de Filosofia, subscrevo esta ata. Guarulhos, 07 de novembro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Erika Cris�na Damião, Assistente em Administração, em 07/12/2022, às 12:07, 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 14:39, 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 Fernando Dias Andrade, Docente, em 07/12/2022, às 14:49, 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 16:44, 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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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henrique Peiruque Kickhofel, Docente, em 08/12/2022, às 10:17, 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 11:54, 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 Lilian San�ago, Docente, em 14/12/2022, às 10:15, 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 11:54, 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 12:23, 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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