
  À DIREÇÃO ACADÊMICA: 

 

Os alunos matriculados na UC 2890 - Filosofia da Ciência (unidade curricular fixa do 

5° termo e disciplina obrigatória do Bacharelado em Filosofia), ministrada neste primeiro 

semestre de 2013 pela professora Marisa Russo Lecointre, nos períodos vespertino e noturno, 

desejam através deste documento manifestar a insatisfação diante do tardio cancelamento da 

referida UC e, mais ainda, solicitar os devidos esclarecimentos.  

 

Histórico da Situação: 

- A UC foi iniciada no dia 14 de junho (uma semana após o início do calendário letivo 

oficial). Nesta data, a professora apresentou o curso, a bibliografia básica e o cronograma de 

aulas. A docente também informou que não daria aulas no mês de julho, pois já tinha uma 

viagem/compromisso agendado. Como forma de reposição deste período ausente foi 

proposta aos alunos a elaboração de dois trabalhos. Mais detalhes e orientações seriam dados 

nas semanas seguintes. 

- Nos dias 21 e 28 de junho ocorreram as manifestações populares e o campus foi fechado, 

com as atividades canceladas. 

- Na semana seguinte a professora Marisa avisou por email do grupo, em caráter de urgência, 

que todos deveriam comparecer à aula do dia 05 de julho, na qual imaginamos que seria 

apresentado um novo cronograma. No entanto, no dia 05 de julho, a professora não 

compareceu e também não enviou nenhum aviso ou justificativa para sua ausência – na 

secretaria do curso também não havia nenhuma informação a respeito. 

- Em 10 de julho a Coordenação do Curso de Filosofia enviou um comunicado convocando 

todos os matriculados na UC 2890 - Filosofia da Ciência para reuniões nos dias 19 e 22 de 

julho, nas quais seriam feitos comunicados importantes sobre futuros encaminhamentos 

relacionados a essa disciplina. Na mesma semana a professora Marisa fez então um último 

contato conosco: informou apenas que o email do grupo seria desativado e orientou que todos 

comparecessem à reunião com a Coordenação. 

 

 



Primeiro Problema: 

  Na reunião do dia 19 de julho a Coordenação informou que a UC estava cancelada 

por questões de saúde/cirurgia da professora Marisa. Tal informação levantou os seguintes 

questionamentos: 

1) Qual a real situação atual da professora Marisa perante a Unifesp? 

2) Se realmente existia uma cirurgia programada para ser feita durante o semestre letivo, por 

que foi permitido que a docente assumisse a UC? Não era previsível que tal situação causaria 

transtornos e prejuízos ao andamento das atividades de ensino? Parece haver aqui um erro de 

planejamento e organização. 

3) Se foi um caso emergencial e ela está de licença médica vale a transparência para desfazer 

qualquer caráter dúbio do cenário apresentado e esclarecer os questionamentos e dúvidas que 

estão sendo levantados. 

4) Caso a docente não esteja de licença médica perante a instituição, entendemos ser uma 

ocorrência grave que merece atenção e análise por parte da Direção Acadêmica. O 

cancelamento de uma UC fixa é, na visão dos alunos, fato sério e com desdobramentos 

importantes na nossa formação. Se o cancelamento ocorreu por outro motivo que não por 

saúde, deve ser esclarecido o porquê da omissão das reais motivações do afastamento da 

professora. 

 Tal decisão dos alunos manifestarem esses questionamentos deve-se também ao fato 

da professora Marisa Russo Lecointre ter apresentado postura semelhante em outra UC Fixa, 

obrigatória para Licenciatura, a 4565 - Estágio II: Seminário de Ensino de Filosofia, 

quando do 1º semestre de 2012, no qual a professora Marisa praticamente abandonou a UC 

em andamento, passando a solicitar, até o final do referido semestre, as atividades da UC via 

email e sem justificar com transparência a súbita ausência da sala de aula. Uma leitura ainda 

que superficial dos emails em anexo da referida UC pode demonstrar com clareza quanto os 

alunos estavam “perdidos” com as informações desencontradas, levantando até a hipótese de 

conversar com a professora Marisa pessoalmente sobre essa situação, ou então até mesmo, de 

pedir a anulação da UC referida. Nas duas UC’s mencionadas a professora Marisa sempre 

apresentou uma postura de distanciamento ao aluno, quando ao apresentar seu cronograma de 

curso afirma categoricamente que não responde emails diretos dos alunos. Segundo, a 



professora Marisa o aluno que tiver algum assunto de máxima urgência deve entrar em 

contato com a Secretaria e aguardar o retorno da informação da professora feito por 

intermédio da Secretaria. 

 

Segundo Problema: 

Na reunião do dia 19 de julho a Coordenadora do Curso de Filosofia, professora 

Izilda Johanson, comunicou que a UC estava cancelada e será ofertada no próximo semestre 

em caráter extraordinário. A informação valia para todos, com exceção de casos especiais - 

prováveis formandos e alunos matriculados em apenas 3 UCs - que deveriam procurá-la 

posteriormente, pois seria verificado em especifico a situação de cada um.  

Os alunos foram então conversar com a Coordenadora, alguns ainda na sexta-feira, dia 

19, outros no dia 22 de julho, segunda-feira. Mas, curiosamente, de maneira muito 

contraditória, a informação que tivemos é que não haveria nenhum encaminhamento 

específico para esses alunos matriculados em 3 UCs (os formandos do primeiro semestre 

poderão entregar um trabalho para o professor Claudemir Tossato). Questionada sobre a carga 

horária e a impossibilidade de estar matriculado em apenas duas UC’s mediante a Instituição, 

a Coordenadora afirmou que não é uma regra e não há nenhum problema nisso. 

Entretanto, o que consta no Art. 48 §3 do Regimento Geral é justamente o contrário do 

que foi dito pela Coordenadora:  

§ 3º O estudante deverá obrigatoriamente estar matriculado em UC que 

perfaçam pelo menos 50% da carga horária semanal prevista para o respectivo período, 

ou seja, 20 horas semanais para cursos em período integral e 10 horas semanais para 

cursos em período parcial, a não ser em situações especiais que deverão ser aprovadas 

pelo Conselho de Graduação.  

Nas orientações para Matrícula, documento enviado em abril deste ano pela Secretaria, 

encontra-se a mesma explicação:  

Para atender ao disposto no § 3º, os estudantes devem matricular-se em no 

mínimo três Unidades Curriculares. A exceção é ao aluno concluinte que já cumpriu as 

demais exigências do curso, mas faltam menos de 3 UC’s.  

Sabemos que o Regimento prevê “situações especiais”, que deverão ser aprovadas 

pelo Conselho de Graduação. O que nos faz levantar novos questionamentos: 

- O cancelamento da UC foi aprovado pelo Conselho? 



- É justificável o motivo alegado para o cancelamento de uma UC Fixa? 

-Não há no Departamento de Filosofia nenhum docente em condição de substituir a professora 

em questão? 

-O cancelamento foi a melhor decisão entre todas as hipóteses analisadas, ou foi a mais fácil? 

-Diante de um calendário letivo tão restrito o planejamento da UC’s pela Coordenação prevê 

imprevistos?  

-Houve em algum momento a preocupação com o planejamento dos alunos? Pois a 

recomendação que recebemos no momento da rematrícula é a seguinte: Lembre-se: o 

número de disciplinas e a escolha delas impactarão diretamente no seu tempo de 

formação e no perfil de seu currículo. Faça uma escolha consciente, levando em 

consideração o tempo que você pretende levar para se formar, os projetos acadêmicos 

que você pretende desenvolver ao longo do semestre e qual a disponibilidade de tempo 

em seu dia a dia. 

 

Os alunos abaixo-assinados pedem maior atenção e transparência a essa situação, pois até o 

momento o que nos foi apresentado foram muitas informações desencontradas e pouca 

receptividade aos questionamentos. 

 Em anexo os emails do grupo e o cronograma da UC 2890 - Filosofia da Ciência e 

da UC 4565 - Estágio II: Seminário de Ensino de Filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


