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Aos  vinte  dias  do  mês  de  maio  de  2020,  às  14h,  a  plenária  do  Departamento  de  Filosofia,  reunida  virtualmente  via                      
google   meet,   deliberou   sobre   os   seguintes   assuntos:  
Expediente  da  Chefia  de  Departamento:  a  professora  Taísa  abriu  o  expediente  deliberando  sobre  os  itens  da                  
pauta,   sendo   que   os   presentes    Aprovaram    os   seguintes   itens:   
1.     Aprovação   da   grade   do   segundo   semestre   para   graduação;     
2.  Indicação  de  disciplinas  contempladas  com  bolsista  PED:  Normalmente  contamos  com  sete  bolsas  PED  (1B  e  6C).                   
Conforme  costume  nos  semestres  anteriores,  proponho  que   nossas  bolsas  PED  sejam  distribuídas  para  as  disciplinas                 
obrigatórias ,  com  exceção  de  Estágio  Supervisionado.  Proponho  que  a   profa.  Inara  seja  contemplada  com  um  bolsista                  
PED   em   sua   disciplina   (ele�va) ;   para   isso,   abro   mão   de   um   bolsista   para   Estágio   Supervisionado;     
3.  Indicação  de  disciplinas  contempladas  com  PAD:  Normalmente  temos  4  bolsas  PAD.  Proponho  que   um  bolsista  seja                   
designado  para  a  disciplina  de  Estágio  Supervisionado .  Proponho  que   um  bolsista  seja  alocado  para  a  profa.  Monique ,                   
em  seu  retorno  ao  trabalho  após  a  gestação.  Assim,   restam-nos  ainda  duas  bolsas .  Caso  não  haja  interessados,                   
proponho  que  estas  duas  bolsas  sejam   designadas  para  as  disciplinas  de  primeiro  ano ,  como  forma  de  reforço  do                    
acompanhamento  dos  alunos  ingressantes.  Caso  alguém  tenha  interesse,  peço  que  se  manifestem  até  o  final  da                  
próxima   semana ,   para   que   as   informações   sejam   passadas   para   a   secretaria   de   graduação;   
4.  Aprovação  da  indicação  do  prof.  Márcio  Damin  para  coordenação  do  PIBID  pelo  depto  de  Filosofia  (no  projeto                    
interdisciplinar   com   o   IMECC);     
5.  Aprovação  da  indicação  do   prof.  Rafael  Garcia  para  coordenação  do  Residência  Pedagógica  pelo  depto  de  Filosofia                   
(no   projeto   interdisciplinar   com   as   outras   graduações   do   IFCH);     
6.  Discussão  sobre  a  con�nuidade  do  primeiro  semestre  e  planejamento  do  segundo  semestre  com  100%  de  aulas                   
não-presenciais.  Sobre  este  ponto,  peço  que  vocês  analisem  o  plano  de  retorno  do  isolamento  elaborado  pela  reitoria  e                    
enviado  pela  direção  na  semana  passada.  Também  gostaria  que  os  professores  e  professoras  que  estão  ministrando  sua                   
disciplina  à  distância,  elaborassem  suas  impressões  sobre  o  trabalho  realizado  até  agora  (andamento  do  conteúdo,                 
par�cipação   dos   alunos,   avaliações   etc):     
Dando  informe  aos  presentes  sobre  a  Reunião  da  Congregação  que  discu�u  as  a�vidades  do  final  do                  
semestre  e  a  definição  do  próximo,  destacando  que  o  departamento  de  filosofia  tem  que  se  organizar,                  
solicitando  aos  presentes  como  eles  vêm  conduzindo  suas  aulas  e  como  estão  sen�ndo  o  acompanhamento                 
pelos  alunos  matriculados,  passando  a  palavra  ao  Prof.  Rafael  (coordenador  da  graduação)  que  destacou  que                 
a  idéia  proposta  de  aprovação  em  massa  não  é  um  bom  caminho  no  momento,  uma  vez  que  ainda  nos                     
encontramos  no  início  do  semestre,  e  em  conversas  com  professores  e  alunos  foi  percebido  que  ambos  têm                   
se  engajado  ao  sistema  atual,  os  alunos  dando  retorno  aos  textos  enviados,  e  os  professores  com  as  aulas                    
virtuais,  os  alunos  se  posicionaram  apenas  preocupados  com  a  falta  de  informação  em  relação  ao  futuro.  o                   
Prof.  Marco  Ruffino,  é  da  opinião  que  as  a�vidades  devem  con�nuar  on-line,  sendo  que  o  retorno  que  está                    
sendo  proposto  pela  reitoria  deverá  aplicar-se  no  momento  somente  aos  cursos  da  área  biológicas,  de  saúde                  
e  IMECC  por  exemplo,  ressaltando  que  o  sistema  de  aula  que  tem  adotado  vem  dando  certo,  o  pessoal  tem                     
acompanhado.  O  Prof.  Marcos  Nobre  disse  ter  50  alunos  no  curso,  a  idéia  é  melhorar  o  curso  e  propor  uma                      
avaliação  para  aqueles  que  têm  acesso  ao  curso.  A  Profa.  Yara  está  com  30  alunos  no  curso,  e  a  média  de                       
presença  é  de  22  assis�ndo  via  google  meet,  sua  preocupação  é  com  as  pessoas  sem  acesso,  e  adiantou  ter                     
uma  proposta  a  fazer,  mas  iria  aguardar  os  presente  a  se  manifestarem.  O  Prof.  Marcos  Nobre  falou  a                    
respeito  do  acesso  e  sua  sugestão  é  de  não  parar  mas  está  preocupado  se  todos  os  alunos  estão  conseguindo                     
ter  acesso.  Prof.  Daniel  Omar,  foi  rea�vo  a  dar  o  curso  via  google  meet,  mas  disse  que  acabou  aprendendo  e                      
dos  40  alunos,  35  estão  acompanhando,  a  idéia  é  uma  avaliação  de  ensaio  final,  com  a  pós-graduação  é  mais                     
fácil,  devido  ao  número  reduzido  de  pessoas  para  levar  adiante  o  semestre.  A  Profa.  Taisa  disse  esté  com  22                     
alunos,  dando  aula  normal  ao  vivo  das  14:00h  às  17h,  faz  apresentação  e  os  alunos  fazem  perguntam,  além                    
de  um  PED  e  PAD,  tem  deixado  os  alunos  livres  não  dando  avaliação  de  notas,  mas  já  informando  que  algum                      
momento  deverão  entregar  um  trabalho,  a  avaliação  é  posi�va  dentro  do  que  temos  agora.  Sobre  o  acesso                   
dos  alunos,  o  relato  é  mais  sobre  os  problemas  psicológicos,  como  de  alunos  que  têm  pais  que  trabalham  na                     
área  de  saúde  por  exemplo,  mas  nenhuma  manifestação  de  condições  materiais,  seria  o  caso  de  fazermos  um                   
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levantamento  para  termos  dados  para  apresentar  na  congregação.  A  Profa.  Yara  que  tem  um  proposta                 
aguardo  a  fala  do  aluno  Hudson,  enquanto  isso  o  Prof.  Rafael  pediu  a  palavra  e  disse  ajudou  na  entrega  de                      
equipamentos  aos  alunos.  Hudson  Kaike  (representante  discente),  falou  que  esteve  em  reunião  com  o  CAFIL,                 
e  que  o  CAFIL  não  �rou  nenhuma  proposta  para  encaminhar,  a  conversa  foi  sobre  a  qualidade  dos  cursos,  que                     
entendem  o  esforço  dos  professores,  mas  a  dificuldade  de  aprendizagem  que  alguns  dizem  não  ter                 
conseguido  se  aprofundar  na  leitura  do  que  está  sendo  passado,  quanto  a  proposta  de  retorno  agora,  para                   
eles  não  é  viável,  estão  aguardando  o  DCE,  e  pode  ser  que  encaminhe  a  proposta  cancelamento  do  semestre,                    
a  ideia  é  conversar  com  os  ingressantes  e  também  com  os  veteranos  para  depois  tomar  a  decisão.  A  Profa.                     
Taisa  falou  que  sobre  a  questão  da  disciplina,  entrou  em  contato  com  os  alunos  para  definir  a  forma  de                     
aplicação  da  disciplina.  A  Profa.  Yara,  primeira  questão  é  entender  e  procurar  saber  o  porque  desta  evasão                   
dos  alunos,  é  evidente  que  a  qualidade  não  é  a  mesma,  mas  estamos  fazendo  o  possível  e  impossível  para  dar                      
andamento  no  semestre,  neste  sen�do  a  proposta  é  de  solicitar  a  congregação  que  coloque  a  discussão  do                   
Plano  Emergencial  novamente  em  pauta,  para  que  possamos  dar  andamento  nas  disciplinas  100%  0n-line,  e                 
uma  avaliação  con�nuada,  sem  a  questão  de  aprovação  e  massa.  O  Prof.  Marcos  Nobre  falou  que  não                   
considera  as  a�vidades  100%  on-line,  uma  vez  que  já  houveram  pelo  menos  12  aula  presenciais  no  início  do                    
semestre,  precisamos  formular  a  questão  sobre  os  40%  do  curso  já  dado  e  que  sejam  considerados.  O  Prof.                    
Marco  Ruffino,  acha  importante  a  colocação  sobre  a  qualidade  ,  entende  que  o  aluno  consegue  acompanhar                  
as  a�vidades  on-line,  e  que  aqueles  que  não  conseguirem,  podem  fazer  o  cancelamento  da  matrícula,  uma                  
vez  que  consta  no  calendário  esta  opção.  Prof.  Marcos  Nobre,  a  preocupação  também  é  sobre  o  outros                   
departamentos,  o  que  pensam  sobre  as  disciplinas  não  presencial.  A  Profa.  Taisa,  não  vamos  votar  nada                  
agora,   vamos   tentar   elaborar   uma   proposta   melhor   e   pedir   a   revisão   de   aprovação   em   massa.   
Nada   mais   havendo   a   tratar,   foi   encerrada   a   reunião   

  
P RESENTES     NA    R EUNIÃO   
D OCENTES :   
DANIEL     OMAR     PEREZ ;   
E NÉIAS     JUNIOR     FORLIN   
G IORGIO    V ENTURI ;   
M ARCO    A NTONIO    C ARON    R UFFINO ;   
M ARCOS    S EVERINO    N OBRE ;   
R AFAEL    R ODRIGUES    G ARCIA ;   
T AISA    H ELENA    P ASCALE    P ALHARES ;   
Y ARA    A DARIO    F RATESCHI ;   
D ISCENTES :   
H UDSON    C AIKE    A NDRADE    G ERMANO   
A USÊNCIAS    J USTIFICADAS :   
F ÁTIMA    R EGINA    R ODRIGUES    É VORA ;   
L UCAS    A NGIONI ;  
M ÁRCIO    A UGUSTO    D AMIN    C USTÓDIO ;   
M ONIQUE    H ULSHOF ;   
M ARCELO    E STEBAN    C ONIGLIO ;   
SI LVIO    S ENO    C HIBENI    ( LICENÇA     PRÊMIO );   

  
O  presente  registro  foi  lavrado  por  mim,  Alcebíades  Rodrigues  Junior  _______________,  Secretário  do               
Departamento   de   Filosofia,   em   20   de   maio   de   2020.   

  
  

2   
  





UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE   CAMPINAS   
INSTITUTO   DE   FILOSOFIA   E   CIÊNCIAS   HUMANAS   

  
Registros   das   Deliberações   /   Reunião   Ordinária   do     

Departamento   de   Filosofia   -   google   meet   
  

  

3   
  




